
ΓΓράφουν

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
Τα 9 τιπ της πολιτικής 
επικοινωνίας
ΣΕΛ. 12

Τα «επιχειρηματικά 
νοικοκυριά» έχουν ανάγκη 
στοχευμένης στήριξης

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Περί συνταγματολογούντων
ιατρών (ή κρείττον το σιγάν)
ΣΕΛ. 12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Χαμένοι 
(μόνο) στη 

μετάφραση;

Θα αναστήσουν
τους (πολιτικά) 
πεθαμένους;

I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  36 ΣΕΛ. 2

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ APPLICATION ΤΗΣ «POLITICAL»
POLITICAL

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΊΔΗΣ

ΣΕΛ. 13

Περιφέρεια Aττικής:
τι... βγάζει η κάλπη

Έρευνα της για λογαριασμό της «Political»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΡΙΟ:ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ»
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η κυριαρχία 
του νυν περιφερειάρχη
και ο… εισοδισμός του
στο Κίνημα 
Αλλαγής

Τα ποσοστά δημοφιλίας:
Γιώργος Πατούλης 58,7%,
Γιάννης Σγουρός 38%, 
Ρένα Δούρου 26,9% και
Γιάννης Πρωτούλης 14,3%

Η πανδημία 
και οι επιδράσεις 
της οικονομικής 
κρίσης, το δίδυμο των
μεγάλων προβλημάτων
στο Λεκανοπέδιο

321

ΣΕΛ.  20

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚH
ΔΙΔΑΣΚΑΛIΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΕΙ

ΜHΝΥΣΗ-ΣΟΚ
ΚΑΤA ΣΚΗΝΟΘEΤΗ
ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚH
ΑΠΟΠΛAΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΒΙΑΣΜO 15ΧΡΟΝΟΥ!

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟI ΤΟΥΡIΣΤΕΣ
ΧΩΡIΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟYΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ

ΣΕΛ. 19

ΣΕΛ. 15

ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αν είχαμε εκλογές αυτήν την Κυριακή για εκλογή 
περιφερειάρχη με τους ίδιους υποψηφίους 
των εκλογών του 2019, ποιον θα ψηφίζατε;

ΣΕΛ.  3-8
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Ε
ίχαμε γράψει εδώ και καιρό ότι αυ-
τή η κυβέρνηση δεν κινδυνεύει
από την αντιπολίτευση. Ο Αλέξης

Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα
έτοιμοι να διεκδικήσουν και πάλι την
εξουσία. Ό,τι και να λένε, οι πολίτες δεν
ακούν, καθώς έχουν νωπές τις μνήμες
από τη διακυβέρνηση του τόπου από τη
συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Η κυβέρνηση
κινδυνεύει μόνο από τον εαυτό της. Για
αυτό και είχαμε συστήσει να προσέχουν...
τα αυτογκόλ. Αυτογκόλ που για την ώρα
δεν ανατρέπουν το παιχνίδι, αλλά δίνουν
στον αντίπαλο αρκετές πάσες για την ώρα
της αναμέτρησης. 
Η ιστορία με... το τραπέζωμα στην Ικαρία
ήταν ένα από αυτά τα αυτογκόλ. Θα περί-
μενα οι αρμόδιες Αρχές να είχαν προχω-
ρήσει στην επιβολή προστίμων. Μέχρι την
ώρα που έγραφα το σημείωμα δεν είχε γί-
νει κάτι τέτοιο γνωστό. Ούτε ότι ο εξαίρε-
τος, κατά τα άλλα, καθηγητής Στεφανάδης
είχε από μόνος του αναλάβει την πρωτο-
βουλία να καταθέσει το πρόστιμο που του
αντιστοιχούσε. 
Θα μπορούσε να είχε καταλάβει το λάθος
του εμπράκτως και να το διόρθωνε, βά-
ζοντας το ποσό των 3.000 ευρώ στη στήρι-
ξη μιας μονάδας εντατικής θεραπείας στη
Σάμο, απ’ όπου εκλέγεται. Ούτε αυτό έκα-
νε. Εξέθεσε με την πρωτοβουλία του τον
κ. Μητσοτάκη και δεν φρόντισε έστω να
αλλάξει το μήνυμα προς την κοινωνία.
Ούτε, βέβαια, το Μαξίμου έπραξε το αυ-
τονόητο, να βγει καθαρά και θαρραλέα
και να αποδεχτεί το λάθος. Δυστυχώς,

όσο και αν κάποιοι το θεωρούν ασήμαντο
ως περιστατικό, θα τους έλεγα από εμπει-
ρία ότι και αυτό προστίθεται στο συλλογι-
κό ασυνείδητο, το οποίο την ώρα της κρί-
σης θα κληθεί να πάρει τις αποφάσεις
του.
Αλλά αυτές τις μέρες δεν ήταν το μόνο αυ-
τογκόλ που έβαλε η κυβέρνηση. Είχε
προηγηθεί η ιστορία με το take away, ενώ
χθες ήρθε και η ακύρωση της απόφασης
για τις λαϊκές αγορές, οι οποίες θα λει-
τουργήσουν κανονικά. Κατανοώ ότι και οι
υπουργοί είναι άνθρωποι. Καταλαβαίνω
ότι είναι και αυτοί κουρασμένοι, όπως και
η κοινωνία. 

H
διαφορά, όμως, είναι ότι οι πολί-
τες ψήφισαν τη Ν.Δ., τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τους ίδιους για να

λειτουργούν, αν μη τι άλλο, με βάση την
κοινή λογική. Δυστυχώς, τα τελευταία πε-
ριστατικά στην πιο κρίσιμη στιγμή της
πανδημίας δείχνουν ότι η κοινή λογική
αρχίζει και χάνεται. Και είναι κρίμα για
την τόση προσπάθεια που έχουν καταβά-
λει πολίτες και κυβέρνηση. Όπως πάνε,
θα αναστήσουν, όπως λένε και στο ποδό-
σφαιρο, τους (πολιτικά) πεθαμένους…

ΥΓ.: Αλήθεια, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ., που
κουνάτε το δάχτυλο στον κ. Μητσοτάκη
για την Ικαρία, θα τολμήσετε να καταδικά-
σετε τις πορείες; Θα ζητήσετε από τα στε-
λέχη σας (όπως πρώην υπουργοί σας),
που ήταν στις πρώτες σειρές για να κερδί-
σουν λίγα ψηφαλάκια, να πληρώσουν τα
πρόστιμα;

o Νίκος Ελευθερόγλου
neleftheroglou64@gmail.com

«Η κυβέρνηση κινδυνεύει μόνο από τον εαυτό
της. Για αυτό και είχαμε συστήσει να 
προσέχουν... τα αυτογκόλ. Αυτογκόλ που 
για την ώρα δεν ανατρέπουν το παιχνίδι, 
αλλά δίνουν στον αντίπαλο αρκετές πάσες 
για την ώρα της αναμέτρησης

Γράφει

Θα αναστήσουν τους (πολιτικά) πεθαμένους;
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νίκος Ελευθερόγλου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
AΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤEΣ: Γιώργος Ευγενίδης (Πολιτικό)

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης, 
Αντώνης Αντωνόπουλος, 
Πόπη Βλαχουτσάκου, Λουκάς Γεωργιάδης, 
Αντώνης Γκιόκας, Δήμητρα Δάρδα, 
Μαρία Δήμα, Αλέξανδρος Διαμάντης, 
Σταύρος Ιωαννίδης, Αμαλία Κάτζου, 
Mάνος Οικονομίδης, Σπύρος Μουρελάτος,
Νικολέττα Μουτούση, Εύη Πανταζοπούλου, 
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,  
Κώστας Παπαδόπουλος, Γιάννης Παργινός,
Στέλιος Σαρέσκος, Διαμαντής Σεϊτανίδης, 
Νίκος Υποφάντης, Άλκης Φιτσόπουλος
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, καθηγητής ΕΜΠ, 
Βαγγέλης Δρυμπέτας, καθηγητής  Οικονομικών ΔΠΘ, 
Ναπολέων Μαραβέγιας,  τ. υπουργός - αντιπρύτανης ΕΚΠΑ, 
Βασίλης Πολυμένης,  καθηγητής Χρηματοοικονομικών ΑΠΘ, 
Διονύσης Χιόνης, καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ, 
Κώστας Κόλλιας, πρόεδρος ΟΕΕ 
(προσκεκλημένος αθρογράφος),
Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ,
Θανάσης Παπαμιχαήλ, επικοινωνιολόγος,
Bασίλειος Πολίτης, Διεθνολόγος και ναύαρχος ε.α. ,
Νότης Μαριάς (καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Αγάπη Κόρμπε

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Γεωργία Κουμπούνη, 
Κώστας Κουτσογιάννης

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Γιώργος Νεοχωρίτης, Δέσποινα Κρητικού, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού 



Σ
ημαντικά ευρήματα προκύπτουν από την έρευνα
της OpinionPoll για λογαριασμό της «Political»
όσον αφορά στα προβλήματα που αξιολογούν ως
σημαντικά οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου αλλά

και στην αξιολόγηση της δράσης της Περιφέρειας Αττικής
και του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη.

Γράφει ο
Ζαχαρίας Ζούπης

Υπεύθυνος ερευνών 
της 

Σημαντική αποδοχή και υπεροχή 
του Γιώργου Πατούλη στην Περιφέρεια Αττικής 

* Η κρίση του κορονοϊού δείχνει να κυριαρχεί, με το 49,7% να

το δηλώνει ως ένα από τα τρία προβλήματα που είχαν τη δυνα-

τότητα να δηλώσουν. 

Είναι προφανές ότι αυτό δεν ξενίζει, με δεδομένο το κρίσιμο

σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και την πίεση που δέχεται η Ατ-

τική. Τις επόμενες τρεις θέσεις καταλαμβάνουν η οικονομική

κατάσταση με 29,6%, η ανεργία με 25,3% και η οικονομική κα-

τάσταση των νοικοκυριών με 23,7%. Και τα τρία αυτά προβλή-

ματα αφορούν σε πλευρές της οικονομικής κρίσης, οι οποίες

αθροίζονται σε ένα εκρηκτικό 78,6%. 

Την πρώτη δεκάδα των προβλημάτων συμπληρώνουν η εγ-

κληματικότητα με 15,5%, οι συγκοινωνίες με 14%, η κατάσταση

των νοσοκομείων με 11,9%, το κυκλοφοριακό με 11%, η κατά-

σταση των δομών υγείας και μέριμνας με 8,9% και το Μετανα-

στευτικό με 8,5%.
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Η πανδημία 
και οι επιδράσεις 
της οικονομικής 
κρίσης, το δίδυμο 
των προβλημάτων 
που απασχολεί 
και ανησυχεί 
τους κατοίκους 
του Λεκανοπεδίου 

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αττική;  (Δυνατότητα 3 επιλογών) ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης ικανοποιεί με τις πρω-
τοβουλίες του για τον κορονοϊό και τη συμβολή του στην αντιμε-
τώπιση της πανδημίας την πλειοψηφία των πολιτών. Το 51% τον
αξιολογεί θετικά, με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανά κομματικό

ακροατήριο να τα σημειώνει ανάμεσα στους ψηφοφόρους της
Ν.Δ. με 70% και του ΚΙΝ.ΑΛ. με 66,7%. Ωστόσο, αποδοχή της συμ-
βολής του υπάρχει και από το 29,7% του ΣΥΡΙΖΑ, το 26,9% του
ΚΚΕ, το 35,7% της Ελληνικής Λύσης και το 26,3% του ΜέΡΑ25. 

Πιστεύετε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας;

Πιστεύετε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας;

ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Το 51% αξιολογεί θετικά τις πρωτοβουλίες του



ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο Γιώργος Πατούλης συγκεντρώνει και 42% ικανοποίησης για
το συνολικό έργο και τις πρωτοβουλίες του. Τα μεγαλύτερα πο-
σοστά ανά κομματικό ακροατήριο τα συγκεντρώνει στη Ν.Δ. με
65,3% και στο ΚΙΝ.ΑΛ. με 56,27%. Έχει, πάντως, ενδιαφέρον ότι
στο ερώτημα «θα πήγαιναν καλύτερα τα πράγματα στην περι-

φέρεια αν ήταν η Ρένα Δούρου ξανά περιφερειάρχης;» μόνο το
12% απαντάει καταφατικά. Μάλιστα και ανάμεσα στους ψηφο-
φόρους του ΣΥΡΙΖΑ το 42,3% απαντάει θετικά. Αυτά τα στοιχεία
δημιουργούν σήμερα μια κατάσταση απόλυτης κυριαρχίας του
Γιώργου Πατούλη.

Τι απαντούν για τη Ρένα Δούρου οι πολίτες
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Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής;

Ολοκληρώνεται περίπου ενάμισης χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου περιφερειάρχη Γ. Πατούλη. 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη συνολική δραστηριότητά του;



ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο Γιώργος Πατούλης, όμως, προηγείται σημαντικά των άλ-
λων τριών επικεφαλής των βασικών παρατάξεων. Παρουσιάζει
δημοφιλία της τάξεως του 58,7%, 20,7% πάνω από τον δεύτερο
Γιάννη Σγουρό, ο οποίος παρουσιάζει δημοφιλία 38%. Η Ρένα

Δούρου εμφανίζεται τρίτη με 26,9% και ο Γιάννης Πρωτούλης
τέταρτος με 14,3%. Ο τελευταίος εμφανίζει αυτή την επίδοση,
με δεδομένο ότι το 68,1% δεν τον γνωρίζει ή δεν απαντούσε για
αυτόν.

Το ποσοστό δημοφιλίας που συγκεντρώνουν
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Θεωρείτε ότι, αν είχε επανεκλεγεί η πρώην περιφερειάρχης 
Ρένα Δούρου, τα πράγματα θα πήγαιναν στην περιφέρεια 
καλύτερα, τα ίδια ή χειρότερα;

Ποια είναι η άποψή σας για τα παρακάτω στελέχη της Περιφέρειας Αττικής;
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Είναι φανερό ότι ως αποτέλεσμα των προηγούμενων ευρημάτων,
η πρόθεση ψήφου, στην περίπτωση που γίνονταν τώρα εκλογές στην
περιφέρεια και με τους ίδιους υποψήφιους, εμφανίζει τον Γιώργο
Πατούλη με ένα ποσοστό της τάξης του 39,6%, σε μεγάλη απόσταση
από τους υπόλοιπους. Η Ρένα Δούρου συγκεντρώνει το 16,2% των
προτιμήσεων, ο Γιάννης Σγουρός το 11,1% και ο Γιάννης Πρωτούλης

το 4,9%. Είναι φανερό ότι αν γίνονταν εκλογές με τα αναφερθέντα
πριν δεδομένα, ο Γιώργος Πατούλης θα εκλεγόταν πιθανότατα από
τον πρώτο γύρο, αν ληφθεί υπ’ όψιν και η αλλαγή του εκλογικού νό-
μου που προωθείται αυτή την περίοδο και σύμφωνα με την οποία
ακούγεται ότι θα εκλέγεται περιφερειάρχης ή δήμαρχος όποιος
συγκεντρώνει 43% στον πρώτο γύρο.

Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από
την Opinion Poll Ε.Π.Ε – Αριθμός
Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49.

ΕΝΤΟΛΕΑΣ :
Hλεκτρονική  
εφημερίδα  POLITICAL 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 
Ηλικίας άνω των 17, 
με δικαίωμα ψήφου

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 
1.500  νοικοκυριά

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 
1  Φεβρουαρίου   
- 5 Φεβρουαρίου  2021

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Περιφέρεια Αττικής 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 
Πολυσταδιακή τυχαία δειγματο-

ληψία με χρήση quota βάσει  γεω-
γραφικής κατανομής.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 
Τηλεφωνικές συνεντεύξεις 
βάσει ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου (CATI).

ΣΤΑΘΜΙΣΗ:
Έγινε στάθμιση με βάση 
τα αποτελέσματα 
των  βουλευτικών
εκλογών του  Ιουλίου 2019.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ 
ΣΦΑΛΜΑ: 
+/-2,5 %

Προσωπικό   field:
Εργαστήκαν  
15 ερευνητές  
και 2 επόπτες.

Η Opinion Poll Ε.Π.Ε. είναι μέλος
της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί
τους διεθνείς κώδικες δεοντολο-
γίας για τη διεξαγωγή και τη δημο-
σιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.

Ταυτότητα  Έρευνας
Ποια είναι η άποψή σας για τα παρακάτω στελέχη της Περιφέρειας Αττικής;

Αν είχαμε εκλογές αυτή την Κυριακή για εκλογή περιφερειάρχη με τους ίδιους υποψηφίους των εκλογών του 2019, ποιον θα ψηφίζατε;
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Π ολλά πράγματα γύρω από την οικονομία

μπορούν να αλλάξουν το σκηνικό για την

πληττόμενη επιχειρηματική κοινότητα. Είναι

γνωστό πια ότι το νέο προφίλ του Ταμείου Χρη-

ματοπιστωτικής Σταθερότητας θα επιδοθεί

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα

πρέπει να γνωμοδοτήσει.

Με βάση τον σχεδιασμό, έως το πρώτο δεκαή-

μερο του Μαρτίου θα έχει ψηφιστεί ο νόμος

που θα αφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας. Επίσης, ο νόμος που θα διέπει

τον «Ηρακλή ΙΙ» θα είναι έτοιμος μέσα στον

Μάρτιο, ενώ θα καλύπτει 30-32 δισ. προβλημα-

τικά δάνεια και το κράτος θα παρέχει εγγυή-

σεις για περίπου 12 δισ. ευρώ. Συνολικά, με τον

«Ηρακλή Ι» και «Ηρακλή ΙΙ» το ελληνικό Δημό-

σιο θα έχει παράσχει 22-23 δισ. ευρώ κρατικές

εγγυήσεις στις ελληνικές τράπεζες.

Άκρως ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα

από τους δανειστές, οι οποίοι μιλούν για τη δια-

γραφή του 50% του δανείου που έλαβαν εκα-

τοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελ-

ματίες στους τρεις πρώτους γύρους της Επι-

στρεπτέας με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, που δίνει τη δυνατότητα μετα-

τροπής αυτών των οφειλών σε επιδοτήσεις.

Αν και οι τελικές αποφάσεις μπορεί να κολλή-

σουν στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, στόχος

του νέου μοντέλου, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ

από τον άλλο μήνα, είναι να βοηθήσει τις επι-

χειρήσεις να αποσβέσουν τις ζημίες από την

πανδημία, να δώσει τις αναγκαίες ταμειακές

ανάσες και να κινητοποιήσει την αναδιάρθρω-

ση και τον εκσυγχρονισμό τους, προστατεύον-

τας και ενισχύοντας ταυτόχρονα τις θέσεις ερ-

γασίας.

Είναι σαφές ότι η πανδημία πήγε τα πάντα πολύ

πίσω. Είναι, όμως, επίσης σαφές ότι δημιούρ-

γησε νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την οικονομι-

κή ζωή της Ευρώπης. Δεν είναι λίγες οι παρεμ-

βάσεις που σηκώνουν φωνή απέναντι στην ευ-

ρωπαϊκή νομενκλατούρα και μιλούν για δια-

γραφές των χρεών που προκλήθηκαν στην

πανδημία. Η απαίτηση είναι μάλλον μονόδρο-

μος και πιο επίκαιρη από ποτέ.

Καλή πρόταση
Μια ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε ο βουλευ-

τής Κέρκυρας της Ν.Δ. Στέφανος Γκίκας κατά τη συ-
νεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξω-
τερικών Υποθέσεων. Ο κ. Γκίκας σημείωσε ότι τέτοι-
ες μέρες πριν από 25 χρόνια εξελισσόταν η κρίση
των Ιμίων. Με αφορμή την άποψη που διατύπωσε ο
πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της ιταλικής
Βουλής Πιέρο Φασίνο, περί ανάγκης για μια στρατη-
γική συλλογικής ασφάλειας στην περιοχή της Με-
σογείου, ο κ. Γκίκας πρότεινε τη δημιουργία μιας
μόνιμης αεροναυτικής δύναμης στην περιοχή με
συμμετοχή των χωρών του Νότου. Καλή πρόθεση,
δύσκολη εφαρμογή. 

Μεγάλοι αριθμοί
Τις 18.154 έφτασε τελικά ο αριθμός των εκκρεμών
υποθέσεων του νόμου Κατσέλη που κατάφεραν να
ολοκληρώσουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Ο αριθμός δεν
είναι πολύ κακός, σύμφωνα με τους νομικούς κύ-
κλους, οι οποίοι είχαν προειδοποιήσει για τα προβλή-
ματα της ηλεκτρονικής διαδικασίας, είναι όμως ενδει-
κτικός του ότι κάποιες χιλιάδες «κόκκινων» δανειολη-
πτών έμειναν εκτός, αφού, σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, οι
εκκρεμείς υποθέσεις των ετών 2013-2014 και του α’
εξάμηνου του 2015, που θα έπρεπε να έχουν κάνει αί-
τηση έως τα τέλη Ιανουαρίου, είναι περίπου 25.000.

Αιχμές 
Όσο περνά ο καιρός, οι σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου
με την επιτροπή των ειδικών γίνονται όλο και πιο δύ-
σκολες. Το πρωθυπουργικό γραφείο παρακολουθεί
όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις μελών της επιτροπής
των ειδικών, μέσω των οποίων αναδεικνύονται οι δια-
φωνίες με τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Το κλίμα
που επικρατεί στον σκληρό πυρήνα της κυβέρνησης
εξέφρασε ο αρμόδιος υπουργός για τον συντονισμό
της κυβέρνησης Άκης Σκέρτσος, ο οποίος, αφήνοντας
σαφείς αιχμές σε βάρος των επιστημόνων, υπογράμμι-
σε με νόημα ότι «οι ειδικοί καλύτερα να μιλούν πρώτα
μέσα στην επιτροπή και μετά στα ΜΜΕ».

Σύρραξη
Το κλίμα που επικρατεί στο υπουργείο Οικονομικών
για το υπουργείο Ανάπτυξης δεν περιγράφεται απλώς
με τη λέξη «δυσφορία». Επιπροσθέτως, πρόσωπα που
συνομιλούν με τον υπουργό Οικονομικών περιγρά-
φουν τον Χρήστο Σταϊκούρα έξαλλο με το Ανάπτυξης
τόσο επειδή με τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας
έστρεψε εναντίον της κυβέρνησης τους επιχειρηματίες
της εστίασης όσο και διότι «άδειασε» τον ίδιο, παραδε-
χόμενος ότι η εστίαση αδικήθηκε στην Επιστρεπτέα 5.
Μάλιστα, ο «ειδικός αλγόριθμος» για τις επιχειρήσεις
εστίασης που προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης ου-
δόλως ήταν στις σκέψεις του υπουργού Οικονομικών.

Οι δύσκολες περιοχές της Αθήνας

Ο
ιός πιέζει την Αττική και οι πολίτες έχουν κου-
ραστεί από το παρατεταμένο lockdown,
ωστόσο υπάρχει μεγάλη αγωνία για τις γειτο-

νιές όπου υπάρχει μεγάλη έξαρση. Πιο αναλυτικά,
περισσότερο στενάζει ο βόρειος τομέας και συγκε-
κριμένα οι εξής περιοχές, οι οποίες καταγράφουν αύ-
ξηση 81,8% σε νέα κρούσματα: Μεταμόρφωση, Νέο
Ηράκλειο, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Παπάγου. Ακολουθεί
ο κεντρικός τομέας της Αθήνας, ο οποίος καταγράφει

αύξηση σε νέες μολύνσεις σε ποσοστό 67% στις εξής
περιοχές: Κυψέλη, Πατήσια, Καισαριανή, Φιλαδέλ-
φεια. Ο δυτικός τομέας της Αττικής καταγράφει αύξη-
ση 123,5% σε νέες μολύνσεις. Οι οδηγίες που έχουν
δοθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι
οι έλεγχοι στις συγκεκριμένες περιοχές να είναι αυ-
στηροί. Επιπλέον αυστηροί πρέπει να είναι και σε πε-
ριοχές με ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως το Με-
νίδι, ο Ασπρόπυργος, το Ίλιον κ.λπ.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Διαγραφές των 
χρεών της πανδημίας

anetnews24@gmail.com 
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Ενας ιστός παρακολουθήσεων φαίνεται
πως είχε στηθεί εντός της Προεδρίας της
Δημοκρατίας, με βάση όσα προοδευτικά

αποκαλύπτονται, καθώς φαίνεται πως το email
της Κατερίνας Σακελλαροπούλου παρακολου-
θείτο, ενώ ήδη έγινε ΕΔΕ για τα δύο άτομα που
εμπλέκονται και ενεργοποιήθηκε η Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, επί έναν μήνα μετά την ανάληψη
της Προεδρίας από την Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, η πρώην ιδιαιτέρα του Προκόπη Παυ-
λόπουλου είχε πρόσβαση στο email του ιδιαί-
τερου γραφείου της Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, μιας και οι κωδικοί δεν είχαν αλλάξει. Η
πρώην ιδιαιτέρα του Προκόπη Παυλόπουλου,
όσο εκείνος ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
είχε αποχωρήσει μαζί του και τότε υπηρετού-
σε στο πολιτικό του γραφείο, όπου ο πρώην
Πρόεδρος δύναται να διατηρεί έως και τέσσε-
ρις μετακλητούς υπαλλήλους. Με βάση τα
στοιχεία της έρευνας, εξακολουθούσε να έχει,
χωρίς να δικαιούται, πρόσβαση στο email της
Προεδρίας, από το οποίο και έστειλε μήνυμα
σε φίλη της, επίσης πρώην υπάλληλο της Προ-
εδρίας! Μάλιστα, η φίλη απάντησε και σχολία-
σε στο e-mail που της εστάλη, με ειρωνικές
αναφορές για την κυρία Σακελλαροπούλου,
θεωρώντας ότι όσα έγραψε θα τα διάβαζε μό-
νο η πρώην ιδιαιτέρα του Προκόπη Παυλόπου-
λου. Μόνο που το μήνυμα το είχε λάβει και το
ιδιαίτερο γραφείο της Προέδρου της Δημο-
κρατίας. Διενεργήθηκε σχετική ΕΔΕ, με την
υπάλληλο να ομολογεί ότι αξιοποίησε την πρό-
σβαση για… μερικές εβδομάδες, μέχρι να
αποκτήσει αποδελτίωση ο κ. Παυλόπουλος,
ενώ «καμπάνα» επεβλήθη και στον πληροφο-
ρικάριο της Προεδρίας, ο οποίος δεν άλλαξε
τους κωδικούς. Μέχρι στιγμής, δε, το γραφείο
του πρώην Προέδρου δεν έχει διαψεύσει τα
σχετικά δημοσιεύματα…

O Σπήλιος έχει 
τις πόρτες ανοικτές
Σπάνιο πράγμα για υπουργό να έχει ανοι-

κτές τις πόρτες του γραφείου του, αλλά και

τα αυτιά του. Μου λένε ότι ο νέος υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός

ακούει και βλέπει τους πάντες. Παράπονα,

προβλήματα, επισημάνσεις, αντιρρήσεις…

Καλό αυτό. Έχει ανοικτό δίαυλο επικοινω-

νίας και με τη βάση της κοινωνίας, αλλά και

με συναδέλφους του βουλευτές οι οποίοι

του μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον

αγροτικό κόσμο - και όχι μόνο.

Ο Τσιάρας παλεύει, αλλά… 

Μου λένε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης
καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες
για να αναμορφώσει το Οικογενειακό
Δίκαιο γύρω από το φλέγον ζήτημα της
συνεπιμέλειας των τέκνων μετά το δια-
ζύγιο.  Έχει ιδρώσει να μεταρρυθμίσει με
δίκαιο τρόπο το νέο νομοσχέδιο, όμως
έχει βρει μπροστά του τείχος με διάφορα
στοιχεία της συντήρησης, που είναι προ-
σκολλημένα στο παρελθόν. Κρίμα, γιατί
ο Τσιάρας είναι σοβαρός άνθρωπος. Μα-
κάρι να τα καταφέρει.

Η «κορονοφωλιά»
Φίλοι και δικηγόροι μού λένε ότι ο όρος
«κορονοφωλιά» έχει αποδοθεί στο
Εφετείο Αθηνών. Το θέμα πήρε μεγάλες
διαστάσεις και, με παρέμβαση του ΕΟ-
ΔΥ, αρμόδια συνεργεία πραγματοποί-
ησαν απολυμάνσεις σε όλους τους χώ-
ρους. Παράλληλα, ξεκίνησαν και μαζικά
rapid tests. Σειρά τώρα θα πάρει και το
Πρωτοδικείο Πειραιά, όπου επίσης με
ενημερώνουν ότι είναι δυνάμει φωλιά
του ιού!

Απίστευτα πράγματα 
Το δόγμα «οι άριστοι στις σωστές θέ-
σεις» κάποιοι βάλθηκαν να το κάνουν…
ανέκδοτο. Σε υπηρεσία του ΙΚΑ στην
επαρχία μαθαίνω ότι, στο πλαίσιο μετα-
κινήσεων υπαλλήλων, ένας απόφοιτος
της Νομικής Σχολής με μεταπτυχιακό
στη Δημόσια Διοίκηση πήρε… προαγω-
γή στο τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάμε, δη-
λαδή, για τεράστια μεταρρυθμιστική το-
μή στο Δημόσιο! Η επόμενη τομή θα είναι
οι κάτοχοι PhD να μετακινούνται στην
Καθαριότητα. Άντε, και εις ανώτερα!

«Βράζει» η αγορά 
Η κόντρα των ανθρώπων της εστίασης και
του λιανεμπορίου με ορισμένους υπουρ-
γούς της κυβέρνησης έχει πάρει εκρηκτι-
κές διαστάσεις. Οι μικρομεσαίοι επιχειρη-
ματίες θεωρούν ότι οι υπουργοί δεν μετα-
φέρουν στον Μητσοτάκη την πραγματική
εικόνα της οικονομίας. Απειλούν, λοιπόν,
θεούς και δαίμονες, όπως μαθαίνω. Μάλι-
στα σε έναν υπουργό το είπαν ξεκάθαρα:
«Θα κάνουμε τα πάντα για να μην ξανα-
βγείς βουλευτής»! Ο άνθρωπος κατάπιε τη
γλώσσα του.
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υ «Κατάσκοποι»
στην Προεδρία

Αυτή η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ θα φέρει νέους
«ήρωες». Νέους «ήρωες» από τα παλιά, δηλαδή.
Εκτός από τους Δεξιούς που έχουν σηκώσει μπαϊ-
ράκι, εμφανίζονται και άλλοι, ξεχασμένοι αντάρ-
τες. Εις εξ αυτών ο Γιάννης Μαγκριώτης, που βρή-
κε κι αυτός με το θέμα της ΔΕΘ την ευκαιρία να
επανέλθει στην επικαιρότητα, μιας και ήταν εξα-
φανισμένος για χρόνια. Πόσοι, άραγε, θα αναστη-
θούν από τη μετεγκατάσταση;

Ταμπλόιντ 
Δεν είναι μυστικό ότι η επίτροπος Υγείας της
Κομισιόν, Στέλλα Κυριακίδου, έχει μπει στο
στόχαστρο των Γερμανών και ειδικά του
υπουργού Υγείας Γενς Σπαν, ο οποίος διαρρέει
σε φιλικά του Μέσα στη χώρα του ότι είχε προ-
ειδοποιήσει τη Μέρκελ για την «ανικανότητα»
της Κυριακίδου. Η γερμανική εφημερίδα
«Bild», μάλιστα, η οποία την προηγούμενη
εβδομάδα έβγαλε ένα δημοσίευμα άκρως επι-
κριτικό για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τη
Στέλλα Κυριακίδου, το συνέχισε αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο, στέλνοντας δημοσιογράφους στη
γειτονιά της Κυριακίδου στη Λευκωσία, οι
οποίοι… ρωτούσαν τους γείτονες της επιτρό-
που την άποψή τους για αυτήν! Κοίτα να δεις τι
κάνει η ταμπλόιντ δημοσιογραφία…



Η παρέμβαση Σταϊκούρα
Αν είναι να ασχολείται με τα προβλήματα των συνταξιούχων ο ίδιος ο υπουργός Οικονομι-
κών, τότε βράσε όρυζα! Αναγκάστηκε να παρέμβει ο ίδιος ο Σταϊκούρας για καταγγελία
συνταξιούχου εναντίον τράπεζας, προκειμένου να βρεθεί λύση. Η μεταφορά της καταγγε-
λίας έγινε στον υπουργό από τον βουλευτή Βασίλη Κόκκαλη. Ευτυχώς, η παρέμβαση Σταϊ-
κούρα ήταν αποτελεσματική. Αυτό, όμως, δεν είναι σοβαρό κράτος. Να παρεμβαίνει, δη-
λαδή, ο υπουργός για τέτοιες υποθέσεις δεν είναι και φυσιολογικό. Ας βάλουν και οι τρά-
πεζες λίγο νερό στο κρασί τους! 

Τι σχέσεις μπορεί να έχει ο Αλέ-
ξης με τον Ζήκο; Είναι, λένε, πο-
λύ φίλος με τον γιο του Ζήκου.
Του φτιάχνει τα πλακάκια και τα
μερεμέτια στο εξοχικό. Όχι ο
μπακαλόγατος, άλλος Ζήκος εί-
ναι αυτός, εργολάβος οικοδομών
- μην μπερδεύεστε. Ο γιος του
Ζήκου, ο Κώστας, είναι φίλος και
ετοιμάζει το σπίτι για τα καλοκαι-
ρινά μπάνια - μην τρέχει πάλι στα
κότερα ο μικρός!

Οι κομμένοι του ΣΥΡΙΖΑ

Μαθαίνω ότι δύο εκ των παλαιών συνερ-
γατών του Αλέξη έχουν βάλει λυτούς και
δεμένους για να επανέλθουν δίπλα στον
αρχηγό. Πουλάνε ό,τι παραμύθι μπορούν,
προκειμένου να τους συγχωρέσει ο Αλέ-
ξης. Μάταια! Προς το παρόν δεν θέλει ούτε
να τους βλέπει. Άλλωστε, ο ένας έχει περι-
πέτειες οικονομικές και δικαστικές από
τις οποίες δύσκολα θα ξεμπλέξει και ο άλ-
λος τον είχε φλομώσει τα ψέματα προ-
εκλογικά.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Κόμμα 
χωρίς 
όνομα!
Με ενδιαφέρον είδα να επιβεβαι-

ώνεται η πληροφορία της στή-
λης, ότι ο Γιώργος ο Τράγκας, μετά τη
διάρρηξη των σχέσεών του με συγ-
κρότημα media (όχι για πρώτη φο-
ρά), αποφάσισε να κάνει κόμμα για
να αντιπολιτευθεί τη Ν.Δ. Η αλήθεια
είναι ότι οι φήμες σέρνονται εδώ και
καιρό για τη δημιουργία ενός δεξιό-
τερου κόμματος, άλλου από αυτό
που χτίζουν ο Φαήλος Κρανιδιώτης
και ο Θάνος Τζήμερος - άσχετα αν
στην πορεία μπορεί και να τα βρουν.
Ο Τράγκας διατείνεται ότι το κόμμα
του δεν θα είναι δεξιότερα της Ν.Δ.,
αλλά θα εκφράζει αυτά που η Ν.Δ.
ήταν και πλέον δεν είναι. Μαζί με τον
Τράγκα, δε, ετοιμάζεται να πολιτευ-
θεί και ο Νίκος Νικολόπουλος με το
Χριστιανοδημοκρατικό του Κόμμα,
το οποίο έχει διαρρήξει τη σχέση του
με τους ΑΝ.ΕΛ. εδώ και καιρό. Βε-
βαίως, το κόμμα δεν έχει όνομα ακό-
μα, αλλά αυτό είναι μια… μικρή,
αμελητέα λεπτομέρεια. Μυρίζομαι,
δε, ότι θα θελήσει να τσιμπήσει διά-
φορους αντιεμβολιαστές και αντι-
δρώντες στην πολιτική των lock-
downs. Αν το προσπαθήσουν, πάν-
τως, οφείλω να τους προειδοποιήσω
ότι υπάρχει οργανωμένο μαγαζί: αυ-
τό του Βελόπουλου. Και, συνήθως,
στην πολιτική το γενόσημο είναι χει-
ρότερο του αυθεντικού. 

Τ
ώρα που διάφορα ζητήματα ρυθμίστηκαν, μετά και το ραντεβού το οποίο
έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Τάκης Θεοδωρι-
κάκος είναι έτοιμος, ύστερα από ένα μικρό διάστημα σιωπής, να επιστρέψει

στις παρεμβάσεις, στη γραμμή πλήρους στήριξης των κυβερνητικών πρωτοβου-
λιών. Ήδη, το Σάββατο επανήλθε με ένα άρθρο σε εφημερίδα. Τις επόμενες μέρες
και θα αρθρογραφήσει και θα βγει στα κανάλια, στηρίζοντας τη γραμμή και τις
πρωτοβουλίες του Μαξίμου. Και την ίδια ώρα θα εντατικοποιήσει τις επαφές του
στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, ο οποίος μάλλον δεν θα είναι και τόσο γεμάτος
όσο κάποιοι περιμένουν. 

LOCK

Το... Πρόσωπο

Οι παρεμβάσεις
του Τάκη

Ποιος έκανε την γκάφα;
Η ιστορία με το take away προκάλεσε έντονη ενδοκυβερνητική φουρτούνα, καθώς όλο
το πρωί του Σαββάτου Μαξίμου, Ανάπτυξης και λοιποί έψαχναν να δουν πώς θα μαζέ-
ψουν το ζήτημα. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι το απόγευμα της Παρασκευής ο
Νίκος Χαρδαλιάς on record είχε πει ότι το take away και το delivery θα συνεχιστούν
στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική κανονικά. Οι επιχειρηματίες τον άκου-
σαν και άνοιξαν το πρωί του Σαββάτου κανονικά τα μαγαζιά τους. Κι όμως, κάποιος
πήγε να βάλει το ζήτημα από το παράθυρο. Ήταν εισήγηση των λοιμωξιολόγων; Ορι-
σμένοι λοιμωξιολόγοι, να ξέρετε, το διαψεύδουν. Συνεπώς, κάποιος άλλος έβαλε
«σφήνα» το ζήτημα στην ΚΥΑ. Έχουν κάποιον υπ’ όψιν τους και στο υπουργείο Ανά-
πτυξης, για να ξέρετε!
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H`
αρχή έγινε από κορυφαίο συνταγματολόγο, ο οποίος
υποστήριξε το συνταγματικό δικαίωμα λειτουργών

της δημόσιας υγείας να αρνούνται να λάβουν τον εμβολιασμό
«για συνειδησιακούς λόγους». Συμπλήρωσε, ωστόσο, πως οι
ανεμβολίαστοι γιατροί πρέπει να προσφέρουν διοικητικο-
γραφειοκρατικές μόνο υπηρεσίες στις δομές υγείας όπου
υπηρετούν (αφού δεν θα τους επιτρέπεται, όσο διαρκεί η μά-
χη με την πανδημία, να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες, εφό-
σον θα αποτελούσαν κίνδυνο για τους νοσηλευόμενους). 

Βέβαια, η προσέγγιση αυτή του καθηγητή προσφέρεται σε
αντίλογο. 

Πέραν, όμως, του ότι δεν είναι πάντα βέβαιο πως σε κάθε
δομή υπάρχει χρεία υπηρεσιών τέτοιας φύσης -και αν δεν
υπάρχει, προστίθενται αργόμισθοι-, μια τέτοια πρόταση δεν
προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ανταποδοτικότητας;
Είναι δυνατόν ο φορολογούμενος να χρηματοδοτεί κάποιον
για παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών και αυτός
να προσφέρει γραφειοκρατικές υπηρεσίες, ενδεχομένως
επιπέδου απολυτηριούχου λυκείου; 

Αλλά και αν ακόμα υποτεθεί πως είναι δυνατόν ο μετακι-
νούμενος στη διοίκηση του νοσοκομείου -αντιρρησίας και
ανεμβολίαστος- γιατρός να λαμβάνει αμοιβή διοικητικού
υπαλλήλου, ενδεχομένως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο
ορκισμένος λειτουργός του Ιπποκράτη, που αφήνει στα δύ-
σκολα τους άλλους συναδέλφους του να βγάλουν το φίδι από
την τρύπα, ενώ ο ίδιος θα μπορεί να έχει -εκτός από την εργα-
σιακή του ασφάλεια και- την ασφάλεια των «μετόπισθεν», δεν
λειτουργεί σαν αποστάτης, σαν ρίψασπις εν ώρα μάχης, δημι-
ουργώντας ενδεχομένως κενά στις τάξεις του «υγειονομικού
στρατού»; Και είναι ποτέ δυνατόν η έννομη τάξη, μια οποι-
αδήποτε ανάγνωση του Συντάγματος εν προκειμένω, να κα-
ταλήγει πως κάποιος διορισμένος, αμειβόμενος και ταγμένος
στην υπηρεσία ενός σκοπού δικαιούται να μετακινείται την
πιο κρίσιμη ώρα στα μετόπισθεν με την επίκληση συνειδη-
σιακής αντίρρησης;

Το πρόβλημα, όμως, είναι πως η αυθεντία του συνταγματο-
λόγου παρέσυρε και τον -άμοιρο νομικής παιδείας- αρμόδιο
για την καταπολέμηση της πανδημίας υπουργό. Και έτσι προ-
έκυψε η επίσημη δημόσια τοποθέτηση του τελευταίου, πως
για να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους λειτουρ-
γούς υγείας προϋποτίθεται αλλαγή του Συντάγματος. Επειδή,
όμως, ο υπουργός δεν έχει τη νομική παιδεία του καθηγητή,
θα μπορούσε ακόμα και ένας πρώην νομικός σαν την ταπει-
νότητά μου -που εγκατέλειψε χάριν άλλων πνευματικών προ-
σανατολισμών την επιστήμη αυτή με την αποφοίτησή του από
τη Νομική Αθηνών στα 22 του χρόνια- να του επιστήσει την
προσοχή σε κάποια νομικώς όχι αδιάφορα στοιχεία. Πιο συγ-
κεκριμένα:

Πρώτον, σχετικά πρόσφατα το ΣτΕ έκρινε συνταγματική
την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των νηπίων προκει-
μένου να εγγραφούν -ως είναι επίσης υποχρεωτικό- σε νη-
πιαγωγείο.

Δεύτερον, με ποια «ανάγνωση» το Σύνταγμα, που βασίζε-
ται στην αρχή της ισότητας των πολιτών, θα μπορούσε να δια-
σφαλίζει ειδικά στους υγειονομικούς δικαίωμα συνειδησια-
κής άρνησης εμβολιασμού, το οποίο δεν παρέχεται σε άλλες
κατηγορίες πολιτών, όπως, για παράδειγμα, στους νεοσύλλε-
κτους (σημειωτέον, γιατρός επιλέγει κάποιος να γίνει, η στρά-
τευση αντίθετα είναι, κατ’ αρχήν τουλάχιστον, υποχρεωτική).

Τρίτον, στην ιεράρχηση προστατευόμενων από τον Κατα-
στατικό Χάρτη αγαθών η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν
προηγείται αυτονόητα του σεβασμού των όποιων πεποιθήσε-
ων;

Τέταρτον, δεν δεσμεύει τη χώρα μας -και ως εσωτερικό δί-
καιο πλέον- η διεθνής σύμβαση του Οβιέδο περί ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και βιοϊατρικών ζητημάτων, που ρητά προβλέ-
πει τη δυνατότητα να καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολια-
σμός των υγειονομικών; (Πέραν του ότι πρόσφατα παρεσχέ-
θη και από την ελληνική Βουλή νομοθετική εξουσιοδότηση
στον υπουργό ώστε να μπορεί να καθιστά τον εμβολιασμό
υποχρεωτικό στους υγειονομικούς, χωρίς καμία πτέρυγα να

εγείρει θέμα συνταγματικότητας…).
Αλλά ο υπουργός δεν υιοθετεί καν σε όλο της το εύρος την

-προβληματική έστω, αλλά, πάντως, λιγότερο επικίνδυνη για
τη δημόσια υγεία- άποψη του καθηγητή (η οποία απλώς αδυ-
νατίζει τον υγειονομικό στρατό εν ώρα μάχης). Θεωρεί, αντί-
θετα, πως το «συνταγματικό δικαίωμα» των υγειονομικών να
αρνούνται τον εμβολιασμό τούς επιτρέπει να παραμένουν
στον «στρατό» που πολεμάει την πανδημία, δυνητικά λειτουρ-
γώντας εξ αντικειμένου ως πέμπτη φάλαγγα, δηλαδή ως σύμ-
μαχοι του εχθρού - ιού, τον οποίο υποτίθεται πως πολεμούν.
Εδώ, όμως, οι «συνταγματικές γνώσεις» του κ. Κικίλια προ-
σκρούουν και σε άλλους κλάδους του δικαίου: 

Σύμφωνα με τους ουδόλως αντισυνταγματικούς κανόνες
του Ποινικού Δικαίου, που διέπουν τα διά παραλείψεως τε-
λούμενα εγκλήματα, όταν κάποιος έχει νομική υποχρέωση να
αποτρέψει ένα αποτέλεσμα και δεν το κάνει -και ο γιατρός
έχει υποχρέωση lege artis να αποτρέψει, εφόσον δυνατόν,
την επιδείνωση της κατάστασης ή τον θάνατο του ασθενούς-,
τότε θεωρείται πως το απευκταίο αποτέλεσμα το προκάλεσε
με θετική ενέργεια αυτός που δεν το απέτρεψε. Μάλιστα, ο
αρνούμενος να εμβολιαστεί γιατρός, διά της παραλείψεώς
του να εμβολιαστεί, δεν καθίσταται απλώς ανίκανος να απο-
τρέψει, ως έχει νομική υποχρέωση, το αρνητικό για τον νοση-
λευόμενο αποτέλεσμα… Το προκαλεί ο ίδιος με ενδεχόμενο
δόλο, αν τον κολλήσει! Σε διαφορετική περίπτωση, διαπράττει
το έγκλημα της έκθεσης προσώπου σε κίνδυνο… 

Συγκεφαλαιώνοντας: Σύμφωνα μεν με την άποψη του κα-
θηγητή είναι συνταγματικό δικαίωμα των μελών του υγειονο-
μικού στρατού την κρισιμότερη ώρα να εγκαταλείπουν για λό-
γους συνειδήσεως το λειτούργημα για το οποίο προσλήφθη-
καν, για το οποίο αμείβονται και στο οποίο θα επανέλθουν,
όταν οι άλλοι, διακινδυνεύοντας, θα έχουν κερδίσει τη μάχη.
Σύμφωνα, δε, με τη συνταγματική άποψη του υπουργού, οι
ανεμβολίαστοι γιατροί μπορούν να ακυρώνουν τον σκοπό
ύπαρξής τους, λειτουργώντας σαν υγειονομικές βόμβες για
τους ασθενείς τους!

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Συγγραφέας

Περί συνταγματολογούντων ιατρών (ή κρείττον το σιγάν)

1. Το λατρεμένο φρούτο των πολιτών - ψηφοφόρων
μέσα στο παραβάν και πάνω από την κάλπη είναι ο
λωτός.

2. Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το πολιτικό
σου μέλλον δεν είναι η κρυστάλλινη σφαίρα. Είναι
να το δημιουργήσεις. 

3. Εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη ελλιπής. Η μόνιμη
επωδός κάθε αντιπολίτευσης που σέβεται τον εαυ-
τό της και η εύκολη λύση στην αδυναμία παραγω-
γής αντιπολιτευτικών ευρημάτων. Αυτό λέγεται
αποφασιστική αντιπολίτευση ή κλεφτοπόλεμος με
προχωρημένα συνθήματα; 

4. Στην πολιτική η δέσμευση κάποιων πολιτικών εξε-
λίσσεται πότε σε πιρουέτα πότε σε κωλοτούμπα.
Δεν σκόπευαν να την τηρήσουν παρά μόνο να ταΐ-
σουν το θυμικό των ψηφοφόρων τους. Αυτό το έρ-
γο παίζεται σε επανάληψη σε κάθε προεκλογική
περίοδο και όχι μόνο.

5. Στην πολιτική τις περισσότερες φορές τη σανίδα
σωτηρίας την πετάει ο πολιτικός αντίπαλός σας με
τα λάθη, τις παραλείψεις και την αδυναμία παρα-
γωγής νέων ιδεών από την πλευρά του. Επωφελη-
θείτε!

6. Σε περιόδους κρίσης οι έχοντες την εξουσία δεν
κινδυνεύουν να χάσουν πολιτικό κεφάλαιο. Οι πο-
λίτες συσπειρώνονται στους κυβερνώντες. Δεν
έχουν την πολυτέλεια για κραυγές, κριτικές, κα-
ταγγελίες και αιτήματα, που άλλοτε θα ήταν η αντι-
πολιτευτική καύσιμη ύλη. Κινδυνεύουν μόνο να
χάσουν όταν από βλακεία ή ναπολεοντισμό τούς
κρεμάνε στα μανταλάκια για τις ανεύθυνες πράξεις
τους. 

7. Στην πολιτική ο σκόπελος για ουσιαστικές μεταβο-
λές στην πορεία μετεξέλιξης ενός πολιτικού κόμ-
ματος είναι η άρνηση στοιχειωδών αλλαγών στις

δομές και αντιλήψεις, επικαλούμενοι κάποιοι την
αρχική και πολλάκις «δεινοσαυρική» ταυτότητά
του. Χρειάζεται αναθεώρηση της ταυτότητας και
των συναφών αυτής αγκυλώσεων και συνηθειών,
ιδεολογικών και ανθρωπογεωγραφικών, με πα-
ράλληλα σωστό «διάβασμα» των σημείων των και-
ρών.

8. Αλίμονο στον πολιτικό που στην ομιλία του δεν επι-
βεβαιώνει τη γνώμη που έχουν οι πολίτες που τον
«ακούν» για τον εαυτό τους. Η ελευθερία έκφρα-
σης μπορεί να μην εμπίπτει σε κάποιο ρατσιστικό
νόμο, όμως κοστίζει σε ψήφους.

9. Πολλές φόρες παίζει σημαντικότερο ρόλο σε ομι-
λίες από την ακρίβεια των λεγόμενων το συναίσθη-
μα που αυτές προκαλούν.

Τέτοιου είδους ομιλίες μπορεί να αποβούν κάποιες
φορές επικίνδυνες.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη
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Hδραματική μείωση του εισοδήματος των
νοικοκυριών που στηρίζονται στα έσοδα

από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με
τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών
Επιχειρήσεων, επιβάλλει στοχευμένα μέτρα στή-
ριξης. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει, τα εισο-
δήματα των «επιχειρηματικών νοικοκυριών» μει-
ώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 27% έναντι της μεί-
ωσης ποσοστού 11,5% στο σύνολο των ελληνικών
νοικοκυριών. Παράλληλα, στις πρωτόγνωρες
συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία οι δα-
πάνες διαβίωσης παρέμειναν σχεδόν στα ίδια
επίπεδα, με αποτέλεσμα το μηνιαίο εισόδημα για
4 στα 10 νοικοκυριά να επαρκεί 19 μέρες. Βεβαί-
ως, όλα τα ελληνικά νοικοκυριά ξόδεψαν 70% λι-
γότερα για εξόδους διασκέδασης, 50% λιγότερα
για αγορές καταναλωτικών αγαθών και 50% λιγό-
τερα για μετακινήσεις. Όμως, οι 7 στους 10 οικο-
γενειάρχες επιχειρηματίες έχασαν υπερδιπλάσιο
εισόδημα σε σχέση με τα νοικοκυριά των συντα-
ξιούχων και των μισθωτών του δημόσιου τομέα,
οι οποίοι διατήρησαν σταθερό το εισόδημά τους
και, βεβαίως, στηρίζουν τη κατανάλωση και την
αγορά.

Η σχεδόν δωδεκάμηνη πανδημική περίοδος
μετέβαλε την οικογενειακή οικονομική κατάστα-
ση κυρίως όσων ανήκουν στις μεσαίες εισοδημα-
τικές κατηγορίες, μειώνοντας την απόσταση με-
ταξύ χαμηλότερης και μεσαίας κατηγορίας εισο-
δήματος κατά τουλάχιστον 5 μονάδες. Υπολογίζε-
ται ότι οι ετήσιες απώλειες για τη συντριπτική

πλειονότητα των «επιχειρηματικών νοικοκυ-
ριών» κυμαίνονται σε ετήσια βάση από 10.000
έως 40.000 ευρώ, ενώ ως επακόλουθο 8 στα 10
δεν μπορούν να αποταμιεύσουν. Ταυτόχρονα, 5
στα 10 νοικοκυριά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
στο Δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ 3 στα 10 έχουν
τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος στην οικογένεια.
Επίσης, 2 στα 10 που έχουν ιδιόκτητη κατοικία ή
ακίνητη περιουσία εκφράζουν τον φόβο απώλει-
άς της λόγω των παλαιών και παγωμένων οικονο-
μικών υποχρεώσεων.

Αναμφισβήτητα, τα «επιχειρηματικά νοικοκυ-
ριά» βρίσκονται στη δίνη ενός καθοδικού οικονο-
μικού «σπιράλ» από τις επιλογές «ακορντεόν» στη

λειτουργία της αγοράς και χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής και μεγαλύτερης στήριξης από την κυ-
βέρνηση με στοχευμένα οικονομικά μέτρα. Σα-
φώς, πολλά από τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης
έχουν αποδέκτες τις οικογενειακές επιχειρήσεις,
καθώς και τα νοικοκυριά που στηρίζονται στο επι-
χειρηματικό εισόδημα, όπως οι επιστρεπτέες προ-
καταβολές, η επιδότηση ενοικίων και παγίων. Θα
πρέπει, όμως, τα μέτρα να ενισχυθούν και να επε-
κταθούν στοχευμένα στην κατάργηση του συμπλη-
ρωματικού ΕΝΦΙΑ, στα τεκμήρια διαβίωσης και
στον μηδενισμό της προκαταβολής φόρου σε
όσους, παρά την ελεύθερη πτώση του τζίρου τους,
δείχνουν κέρδη και φορολογική συνέπεια.

του
Βασίλη
Κορκίδη

πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

Τα «επιχειρηματικά νοικοκυριά» έχουν ανάγκη στοχευμένης στήριξης

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει μάρτυρες
μιας σειράς συγκρίσεων χωρίς καμία σοβαρό-

τητα γύρω από το πού κολλάει ο κορονοϊός και πού
όχι. Έξαλλα στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης
επικαλούνται τον συνωστισμό στα μέσα μεταφοράς
ή σε διάφορες πλατείες για να νομιμοποιήσουν τη
δική τους συμμετοχή σε συλλαλητήρια-εκφράσεις
της κοινωνίας άλλων εποχών, μόνο και μόνο για να
πουν ένα σύνθημα, να φωνάξουν μια κοινοτοπία, να
κουνήσουν ένα πανό. Μουσειακά πράγματα…

Για να νομιμοποιηθούν, λοιπόν, στα ίδια τους τα
μάτια (γιατί η κοινωνία και βλέπει και καταλαβαίνει)
αρχίζουν τις συγκρίσεις. «Δηλαδή, κολλάει στα συλ-
λαλητήρια, αλλά δεν κολλάει στα λεωφορεία;», φω-
νάζει ο ένας. «Βάλτε και άλλα μέσα μεταφοράς και
αφήστε την άκρη τη φιλολογία περί ατομικής ευθύ-
νης», υποτονθορίζει ο άλλος. «Επειδή είναι ο Μη-
τσοτάκης στην Πάρνηθα και την Ικαρία, εκεί δεν
κολλάει;», ειρωνεύεται ο τρίτος και άλλα τέτοια ευ-

τράπελα. 
Είναι δυστύχημα ότι πολλές δυνάμεις -κυρίως της

αντιπολίτευσης αλλά και μέσα στη Νέα Δημοκρατία-
δεν έχουν αντιληφθεί ότι το πολιτικό παιχνίδι στην
Ελλάδα έχει διαφοροποιηθεί μετά την εφιαλτική δε-
καετία των μνημονίων και τη διάψευση των προσδο-
κιών που καλλιέργησε ο λαϊκισμός, δεξιός και αρι-
στερός. Οι Έλληνες πλέον δεν θαμπώνονται από τα
ωραία και περίτεχνα λόγια, τους κούφιους εθνικι-
σμούς, δεν πείθονται από τα ανέξοδα «θα», από τον
«μπιζιμποντισμό» των πολιτικάντηδων χωρίς ουσία
και αποτέλεσμα. Επένδυσαν σε πολλούς πριν και
κατά τη διάρκεια των μνημονίων και διαψεύστηκαν
από όλους. Χωρίς εξαίρεση. Και τώρα ζητούν κάτι
άλλο από την πολιτική τους έκφραση. Ζητούν υπευ-
θυνότητα, ζητούν αποτέλεσμα, ζητούν χειροπιαστές
αποδείξεις ότι μπορείς να τους κάνεις τη ζωή καλύ-
τερη. 

Ναι, ο Μητσοτάκης μπορεί να θόλωσε την εικόνα
του με την ανεμελιά της Πάρνηθας, ίσως και με την

εικόνα της Ικαρίας. Δεν εξετάζουμε εδώ αν ανθρώ-
πινα έφταιγε. Η πολιτική δεν είναι δικαστήριο να
επικαλείται νόμους και κιτάπια για να βγάζει απο-
φάσεις. Στην πολιτική πληρώνεις, είτε φταις είτε όχι. 

Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτοί που συγκεν-
τρώνονται σε Προπύλαια και Σύνταγμα εν μέσω κο-
ρονοϊού, αυτοί που κατηγορούν την κυβέρνηση για
«χούντα» επειδή απαγόρευσε την πορεία του Πολυ-
τεχνείου και του Γρηγορόπουλου για να μη γίνουμε
Πορτογαλία, όπου μετρούν χιλιάδες νεκρούς στις
ΜΕΘ, αυτοί, στ’ αλήθεια, πιστεύουν ότι με το να μι-
λούν για την Πάρνηθα ή την Ικαρία κερδίζουν σε
αξιοπιστία ή αντίθετα χάνουν; 

Ειλικρινά, αν πιστεύουν ότι κερδίζουν, τότε πολύ
φοβάμαι ότι δεν έχουν καταλάβει τις αλλαγές που
έχουν συντελεστεί στο σώμα της ελληνικής κοινω-
νίας. Είναι σαν να βγαίνουν σε έναν αγώνα ποδο-
σφαίρου χωρίς να ξέρουν τους νέους κανόνες του
αθλήματος. Η κοινή λογική λέει ότι ακόμα και καλύ-
τεροι να είναι στο τόπι, το ματσάκι θα το χάσουν...

Πού κολλάει και πού δεν κολλάει ο ιός…
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Π
ολιτική σύγκρουση ανάμεσα
στην κυβέρνηση και τα κόμματα
της αντιπολίτευσης πυροδότησαν
οι εικόνες από το σύντομο γεύμα

του πρωθυπουργού και της συνοδείας του
στο σπίτι του «γαλάζιου» βουλευτή Χριστό-
δουλου Στεφανάδη κατά το πρόσφατο ταξίδι
του στην Ικαρία, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρεί
να εκμεταλλευτεί την υπόθεση προς όφε-
λός του.

«Εικόνες σαν αυτές που είδαμε στην Ικα-
ρία ακυρώνουν την ουσία της επίσκεψης
και στην ουσία θα ήθελα να μείνουμε», υπο-
γράμμισε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκ-
πρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη χθες, κατά
τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών
συντακτών. Η κυρία Πελώνη επισήμανε ότι
«ο πρωθυπουργός έχει λάβει εδώ και καιρό
την απόφαση να επισκέπτεται την ελληνική
περιφέρεια για να εκπέμψει το μήνυμα ότι
βρίσκεται κοντά στους πολίτες σε αυτές τις
δύσκολες συνθήκες και πως οι πολίτες δεν
είναι ξεχασμένοι και μόνοι». Πρόσθεσε, μά-
λιστα, ότι «θα συνεχίσει αυτές τις περιοδεί-
ες, είναι συνειδητή του απόφαση να επισκέ-
πτεται ελληνικά χωριά και νησιά», δείχνον-
τας έτσι ότι η υπόθεση «Ικαρία» έκλεισε ορι-
στικά για το Μέγαρο Μαξίμου. Στην κυβέρ-
νηση, δε, εκτιμούν ότι σηκώθηκε πολύς
αχός επικοινωνιακά για ένα ζήτημα με λίγη
ουσία, αν και είναι σαφές ότι στις επόμενες
περιοδείες του κ. Μητσοτάκη η εικόνα θα
είναι διαφορετική για να αποφευχθούν τέ-
τοιου τύπου σκηνικά. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ 
Σε αντίθεση με την κυβέρνηση, η αξιωμα-

τική αντιπολίτευση προσπαθεί να κρατήσει
στην επικαιρότητα το θέμα. Από το απόγευ-
μα του Σαββάτου ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε έναν
καταιγισμό ανακοινώσεων και τοποθετήσε-
ων στα κοινωνικά δίκτυα, εξαπολύοντας
σφοδρή επίθεση σε βάρος του Κυριάκου
Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε για «κο-
ρονογλέντι». Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας
έφερε το «γεύμα της Ικαρίας» και στη Βου-
λή, αφού προχώρησε στην κατάθεση επί-
καιρης ερώτησης προς τον πρωθυπουργό
με τίτλο «Παραβίαση των μέτρων περιορι-
σμού για την προστασία της Δημόσιας Υγεί-
ας από τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μη-
τσοτάκη». Την ίδια στιγμή χρησιμοποιούν
δημοσιεύματα μερίδας του ξένου Τύπου,
όπως του «Guardian», των «New York
Times» και του Politico για να μιλήσουν για
«διασυρμό τη χώρα μας» από «το κορονο-
γλέντι του κ. Μητσοτάκη στην Ικαρία, την
ώρα που επιβάλλει σκληρά περιοριστικά
μέτρα στους πολίτες».

Όπως γίνεται σαφές, η Κουμουνδούρου
προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκρι-
μένη υπόθεση προκειμένου να αποκομίσει
πολιτικά οφέλη από τη δικαιολογημένη κό-
πωση των πολιτών το διάστημα που διαρκεί
η πανδημία. Φαίνεται, πάντως, ότι στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ σκοπεύουν να κάνουν παντιέρα τους
την Ικαρία, μετατρέποντάς τη σε κομμάτι της
αντιπολιτευτικής της ρητορικής.

Στον χορό της Ικαρίας κινήθηκαν και τα
υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το
ΚΙΝ.ΑΛ. υποστήριξε ότι «οι εικόνες από την
επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ικαρία
είναι προκλητικές και προσβλητικές», προ-
σθέτοντας επίσης ότι «ο κυνισμός και η αλα-
ζονεία της κυβέρνησης της Ν.Δ. και του
πρωθυπουργού, που νομίζουν ότι είναι υπε-
ράνω του νόμου, θέτουν και σε κίνδυνο τη
δημόσια υγεία. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει
προσωπική ευθύνη».

Καταγγελτική ως προς την επίσκεψη του
πρωθυπουργού ήταν και η ανακοίνωση της
Τοπικής Επιτροπής Φούρνων - Ικαρίας του
ΚΚΕ, η οποία, όμως, σχολίασε τα υπαρκτά
προβλήματα των ακριτικών νησιών, απο-
φεύγοντας να κάνει εκτενείς αναφορές στο
«γεύμα» αυτό καθεαυτό, ενώ σε υψηλούς
τόνους κινήθηκαν και το ΜέΡΑ25 και η Ελ-
ληνική Λύση. 

«Ναυάγιο»
(άνευ λόγου)
στα… νερά 
της Ικαρίας

gkiokas.antonis@gmail.com

Γράφει ο
Αντώνης Γκιόκας

Αιχμές Ντόρας
Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε όσα έγιναν
και η Ντόρα Μπακογιάννη. «Σε ένα πάρα
πολύ μικρό νησί, όταν έρχεται ο πρωθυ-
πουργός της χώρας, υπάρχει ένας λογι-
κός ενθουσιασμός των ανθρώπων, οι
οποίοι τον πλησιάζουν. Κατά την άποψή
μου, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευθύ-
νη της επίσκεψης θα έπρεπε πάντα να
έχουν στο μυαλό τους ότι η εικόνα μετρά-
ει πάρα πολύ και να λάβουν τα μέτρα τους
να προστατεύσουν τον πρωθυπουργό. Αυ-
τό δεν έγινε και από δω και πέρα θα γίνε-
ται», είπε η κυρία Μπακογιάννη, αφήνον-
τας αιχμές για την προετοιμασία της επί-
σκεψης.



Σ
υμφωνία-σταθμό για τα νέα του-
ριστικά… ήθη και έθιμα εν και-
ρώ κορονοϊού υπέγραψαν χθες
Ελλάδα και Ισραήλ, την ώρα κατά

την οποία διεθνώς φουντώνει η συζήτη-
ση για τους κανόνες που θα πρέπει να
διέπουν τις μετακινήσεις παγκοσμίως, εν
όψει της έναρξης της φετινής τουριστι-
κής σεζόν. Χωρίς καμία διάθεση χρονο-
τριβής και με προφανή στόχο να ενισχύ-
σει την επιχειρηματολογία ότι η ιδέα του
περί ενός κοινού ψηφιακού πιστοποιητι-
κού εμβολιασμού αποτελεί κατ’ ουσίαν
την καλύτερη απάντηση στο ζήτημα της
ουσιαστικής διευκόλυνσης των διεθνών
μετακινήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έδρασε κατά πληροφορίες αθόρυβα τις
προηγούμενες εβδομάδες, ολοκληρώ-
νοντας τη διμερή συμφωνία Ελλάδος -
Ισραήλ. 

Ο ίδιος σημείωσε στις δηλώσεις του
μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό
ομόλογό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι
επιθυμεί πολύ σύντομα να υποδεχθεί
στην Ελλάδα Ισραηλινούς τουρίστες και
πως είναι πεπεισμένος ότι έως τον Απρί-
λιο η χώρα θα έχει καταφέρει να τιθασεύ-

σει ακόμη περισσότερο την πανδημία του
κορονοϊού. Περιχαρής για τη συμφωνία
συνεργασίας στον Τουρισμό, που υπεγρά-
φη μεταξύ των δύο αρμόδιων υπουργών,
Χάρη Θεοχάρη και Ορίτ Φάρκας - Χακοέν,
εμφανίστηκε και ο κ. Νετανιάχου: «Συζη-
τήσαμε για τη συμφωνία επί ενός πράσι-
νου διαβατηρίου. Μόλις αρθεί το lock-
down, οι Ισραηλινοί πολίτες θα μπορούν
να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, χωρίς περιο-
ρισμούς και υποχρεωτική καραντίνα».

Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι και η
συμφωνία ανάμεσα στις δύο κυβερνή-
σεις, ώστε η Ελλάδα να είναι μεταξύ των
χωρών που θα συμμετάσχουν στις κλινι-
κές δοκιμές για το νέο φάρμακο κατά του
κορονοϊού, το οποίο παρασκευάζει το Ισ-
ραήλ. Ο κ. Νετανιάχου αποκάλυψε το
ζωηρό ενδιαφέρον του Έλληνα πρωθυ-
πουργού για τη συγκεκριμένη εξέλιξη,
ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έφερε

ως παράδειγμα της αμοιβαίως επωφε-
λούς σχέσης των δύο χωρών σε διάφο-
ρους τομείς. Μάλιστα, παρών στη συνάν-
τηση των δύο ανδρών ήταν και ο καθηγη-
τής Ναντίρ Αρμπέρ, που πρωτοστατεί στις
έρευνες για τη νέα αυτήν ελπιδοφόρα θε-
ραπεία κατά του κορονοϊού.

Εν τω μεταξύ, ο κ. Μητσοτάκης δεν πα-
ρέλειψε να αναφερθεί στις δηλώσεις του
και στη σημαντική γεωπολιτική πτυχή των
σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ, επιμένοντας
ότι και οι δύο χώρες συμμερίζονται το
όραμα να παραμείνει η Ανατολική Μεσό-
γειος μια θάλασσα ειρήνης. Μάλιστα, ξε-

καθάρισε πως μια τόσο βαρυσήμαντη
σχέση δεν ετεροκαθορίζεται. Διεμήνυσε,
δε, πως όσο η Τουρκία απέχει επιθετικών
ενεργειών, θα μπορούν να συνεχίζονται οι
διερευνητικές επαφές ανάμεσα στις δύο
πλευρές.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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«Πράσινο 
διαβατήριο»
και… μπόνους
νέο φάρμακο

Ξεκάθαρο μήνυμα πως Αθήνα και Λευκωσία εννοούν την
επανέναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για την επίλυση του
πολιτικού προβλήματος στη Μεγαλόνησο αποκλειστικά και
μόνον εντός του πλαισίου που ορίζεται με σαφήνεια από τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο απέστειλαν
προς Τουρκία και Κατεχόμενα ο Έλληνας πρωθυπουργός και
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε δηλώσεις τους
μετά το τετ α τετ το οποίο είχαν χθες νωρίς το μεσημέρι, στη
Λευκωσία. 

Μολονότι οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την πρόθεση Ελ-
λάδας και Κύπρου να συμμετέχουν στην Άτυπη Πενταμερή,
αλλά και τη στήριξή τους στη νέα πρωτοβουλία του γ.γ. Αντό-
νιο Γκουτέρες, διεμήνυσαν πως σοβαρός και ειλικρινής διά-
λογος προϋποθέτει τη συνεπή αποχή της Άγκυρας από την

επιθετική τακτική που υιοθέτησε το 2020. «Στις διερευνητι-
κές επαφές προσερχόμαστε με εποικοδομητική διάθεση και
μηδενική αφέλεια. Εκεί θα δοκιμαστούν οι πραγματικές προ-
θέσεις της Τουρκίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσο-
τάκης και απέρριψε τις δημόσιες τοποθετήσεις των Ταγίπ
Ερντογάν και Ερσίν Τατάρ περί δύο ξεχωριστών κρατών ως
παντελώς εκτός του συμφωνημένου πλαισίου από Ηνωμένα
Έθνη και Ε.Ε.

Αναφερόμενος, δε, εμμέσως πλην σαφώς, και στο χρέος
των Ευρωπαίων εταίρων μας να διατηρήσουν εν πλήρει ισχύι
και αξιόπιστη την απειλή περί κυρώσεων κατά της Τουρκίας
μέσω της έκθεσης του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης σε
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, ο Έλληνας πρω-
θυπουργός υπενθύμισε με νόημα πως «η Κύπρος δεν είναι

ανοχύρωτη Πολιτεία, αλλά έχει δίπλα της όλον τον Ελληνισμό,
την Ε.Ε. και τη διεθνή κοινότητα». 

Μήνυμα Μέρκελ σε Ερντογάν για διάλογο
Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο καλωσόρισε η Γερ-

μανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, σε επικοινωνία που
είχε μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερν-
τογάν, το απόγευμα της Δευτέρας. 

«Η καγκελάριος καλωσόρισε τα πρόσφατα θετικά σημάδια
και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε σε ανα-
κοίνωσή της η Καγκελαρία το απόγευμα της Δευτέρας. Και
προσέθετε πως η καγκελάριος «υπογράμμισε ότι τώρα είναι
σημαντικό να γίνει πρόοδος στον διάλογο», αναφερόμενη
στις διερευνητικές επαφές που επαναδρομολογούνται. 

Συντονισμός Αθηνών - Λευκωσίας εν όψει της Πενταμερούς

Τι προβλέπει 
η τουριστική συμφωνία 
Ελλάδας - Ισραήλ 
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Ε
να ακόμα βήμα για την ισχυροποίηση της αμυντικής

σχέσης Ελλάδας - Ισραήλ αποτελεί η επίσκεψη του

πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Τελ Αβίβ

για δεύτερη φορά μέσα σε επτά μήνες. Οι βάσεις για

τη συνεργασία σε οικονομικό, διπλωματικό και στρατιωτικό

επίπεδο έχουν μπει για τα καλά, παρά τις προσπάθειες της Άγ-

κυρας να εισχωρήσει στον άξονα Αθήνας - Λευκωσίας - Τελ

Αβίβ. Το τριμερές σχήμα, άλλωστε, στηρίζουν ενεργά και οι

Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτή την εποχή βρίσκονται σε μετω-

πική με την Τουρκία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα έχει βάλει στο μάτι μια

σειρά από εξοπλιστικά συστήματα ισραηλινής προέλευσης

με σχετικά χαμηλό κόστος, τα οποία θα λειτουργήσουν ως

πολλαπλασιαστές ισχύος για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τα επιτε-

λεία των δύο χωρών βρίσκονται σε προχωρημένες συ-

ζητήσεις για το πυραυλικό σύστημα Spike NLOS,

που θα μπορούσε να εξοπλίσει μονάδες

στον Έβρο και τα νησιά. Εποχούμενοι

ή φορητοί σε ελικόπτερα A-

pache, οι πύραυλοι

έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν θωρακισμένους ή μη στό-

χους σε βάθος 30 χλμ., ακόμη και συστοιχίες S-400. Στο ελ-

ληνικό μικροσκόπιο βρίσκεται και το αντιαεροπορικό σύστη-

μα Iron Dome ως απάντηση στα τουρκικά μη επανδρωμένα

αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στο

Ναγκόρνο Καραμπάχ. 

Το ΓΕΑ φαίνεται ότι ενδιαφέρεται και για το ισραηλινό Ram-

page, μια κατευθυνόμενη ρουκέτα χαμηλού κόστους με τερά-

στιες δυνατότητες. Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να εξοπλί-

σει τα ελληνικά F-16 και με εμβέλεια άνω των 150 χλμ. να δώ-

σει ένα τρομερό πλεονέκτημα κρούσης στην Αεροπορία. 

Μέσα στους επόμενους μήνες πρόκειται να μεταφερθούν

στην 135 Σμηναρχία Μάχης στη Σκύρο τα ισραηλινά μη επαν-

δρωμένα αεροσκάφη Heron. Στελέχη της Πολεμικής Αεροπο-

ρίας εκπαιδεύονται ήδη στο συγκεκριμένο σύστημα UAV, το

οποίο θα αναλάβει επιχειρησιακή δράση από το ερχόμενο κα-

λοκαίρι. Η Ελλάδα προχώρησε στην ενοικίαση του συστήμα-

τος για τρία χρόνια έναντι 39 εκατ. ευρώ. 

Αποτέλεσμα της στενής ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας είναι

και η στρατηγική συμφωνία με την Elbit για τη δημιουργία διε-

θνούς κέντρου αεροπορικής εκπαίδευσης στην Καλαμάτα. Οι

Ισραηλινοί θα αναλάβουν την εκπαίδευση των Ελλήνων Ικά-

ρων αλλά και ιπταμένων από γειτονικές χώρες για τα επόμενα

20 χρόνια έναντι 1,3 δισ. ευρώ, ενώ θα φέρουν μαζί τους και

δέκα εκπαιδευτικά αεροσκάφη M-346, τα οποία θα αντικατα-

στήσουν τα απαρχαιωμένα Τ-2. 
Οι δύο χώρες αναμένεται να συνεργαστούν και για την κατα-
σκευή του νέου Εθνικού Οχήματος Μεταφοράς Προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ισραηλινό σχήμα SK Group -
Plasan κατέθεσε ήδη την πρώτη δόση για την απόκτηση της
Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων και ένα από τα πρώτα εγ-
χειρήματα που θα αναλάβει είναι ο σχεδιασμός του οχήματος
που θα αντικαταστήσει τις θρυλικές «Καναδέζες». 

Το Τελ Αβίβ έχει καταθέσει πρόταση και για το εθνικό τυφέκιο,

τον αντικαταστάτη του G3 που εξοπλίζει τις Ένοπλες Δυ-

νάμεις εδώ και τρεις δεκαετίες. Το Γενικό Επιτε-

λείο Στρατού εξετάζει ήδη την προσφορά

των Ισραηλινών που αφορά σε

νέο τυφέκιο αλλά και

πιστόλι.

Προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πλέει η φρεγάτα
«Ύδρα» του Πολεμικού Ναυτικού, που θα έχει και πάλι πα-
ρουσία στον Περσικό Κόλπο έπειτα από τουλάχιστον μια δε-
καετία. Σκοπός της επίσκεψης είναι η συμμετοχή της
«Ύδρας» στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο
των διεθνών εκθέσεων αμυντικού υλικού «Idex & Navdex
2021». Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και κίνηση υψηλού

συμβολισμού, καθώς έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την
υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας των δύο χωρών,
το οποίο υπεγράφη παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατη-
γού Κωνσταντίνου Φλώρου, επί της κορβέτας «Baynunah». 

Η συγκεκριμένη κορβέτα είχε βρεθεί στις αρχές Δεκεμ-
βρίου στον Πειραιά μετά την άσκηση «Μέδουσα», όπου τα
ΗΑΕ συμμετείχαν για πρώτη φορά μαζί με δυνάμεις της Ελ-

λάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Γαλλίας. Το άριστο
επίπεδο των αμυντικών σχέσεων Αθήνας - Άμπου Ντάμπι
επιβεβαίωσαν και η δίμηνη παρουσία τεσσάρων εμιρατια-
νών F-16 στη Σούδα αλλά και η συμφωνία εκμίσθωσης 90
στρεμμάτων του στρατοπέδου «Επίλαρχου Μελλίδη» στον
Αυλώνα, που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει το προσω-
πικό των ΗΑΕ που εκπαιδεύεται στην ΕΑΒ. 

Η Ελλάδα επιστρέφει στον Περσικό 10 χρόνια μετά με… φρεγάτα

Το εξοπλιστικό πακέτο
που συζητάμε με το Ισραήλ

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τα επιτελεία των δύο χωρών
βρίσκονται σε προχωρημένες

διαπραγματεύσεις 
για το πυραυλικό 

σύστημα Spike NLOS



Δ
ιόλου απίθανο πρέπει να θε-
ωρείται το ενδεχόμενο λή-
ψης και νέων μέτρων τις επό-
μενες μέρες, στην κατεύθυν-

ση της σκλήρυνσης του lockdown ή ακό-
μα και ενός ολικού lockdown, εφόσον τα
επιδημιολογικά στοιχεία αλλά και τα
στοιχεία από τα νοσοκομεία δείξουν ότι
κινούμαστε στις ράγες μιας υπέρμετρης
πίεσης στο σύστημα Υγείας. Άλλωστε, η
επιπρόσθετη δυσκολία σε αυτήν τη συγ-
κυρία είναι ότι το σύστημα Υγείας, σε αν-
τίθεση με το φθινόπωρο, δεν ξεκινά από
το μηδέν, αλλά αντιθέτως εκκινεί από πε-
ρίπου 60% πληρότητα σε κλίνες Covid και
ΜΕΘ Covid. 

Προς τούτο, η αναπληρώτρια κυβερνη-
τική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη
υπογράμμισε χθες, κατά την ενημέρωση
των πολιτικών συντακτών, ότι «χρειάζεται
εγρήγορση και όχι εφησυχασμός για να
μη ληφθούν σκληρότερα μέτρα», τα οποία
δεν διέψευσε, εφόσον απαιτούνται. Πάν-
τως, η κυρία Πελώνη σχεδόν απέκλεισε το
σενάριο ενός «ξαφνικού θανάτου» εντός
της εβδομάδας, ήτοι της λήψης αιφνιδια-
στικά μέτρων μεσοβδόμαδα, εφόσον προ-
κύπτει από την πορεία της πανδημίας, πα-
ραπέμποντας στην εβδομαδιαία συνε-
δρίαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων την

Παρασκευή. Ήδη, πάντως, από την Πέμ-
πτη θα υπάρχει εικόνα στο Μέγαρο Μαξί-
μου για το πού πάμε, αν και πλέον ο «ελέ-
φαντας» του lockdown είναι μέσα στο δω-
μάτιο, όπως προέκυψε και από την προ-
ηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Λοι-
μωξιολόγων. 

«Εφαρμόσιμα μέτρα»
Από το κυβερνητικό επιτελείο, πάντως,

διαμηνύουν ότι όποια μέτρα ληφθούν θα
πρέπει να είναι οριζόντιας εφαρμογής. Για
παράδειγμα, ο «κόφτης» στα SMS, που
έχει πέσει αρκετές φορές στο τραπέζι της
δημόσιας συζήτησης, δεν υπάρχει ως σε-
νάριο στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν είναι
και τεχνικά ιδιαίτερα εφικτός. Παράλλη-
λα, η απαγόρευση μετακίνησης από δήμο
σε δήμο, όπως σκέφτονταν ορισμένοι λοι-
μωξιολόγοι για τα Σαββατοκύριακα, είναι
απολύτως ανεφάρμοστη σε μεγάλα μη-
τροπολιτικά κέντρα όπως η Αττική και η
Θεσσαλονίκη, όπου τα όρια των δήμων
μεταξύ τους είναι δυσδιάκριτα. Παράλλη-

λα, και η αστυνόμευση δεν επαρκεί για
κάτι τέτοιο, ενώ ενδεικτικό είναι και το γε-
γονός ότι ούτε καν η ατομική άθληση με
τον κωδικό 6 δεν έχει επιτραπεί αποκλει-
στικά εντός του οικείου δήμου. 

Οι λοιμωξιολόγοι αποσύρονται
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληρο-

φορίες της «Political», μερίδα των πλέον
αναγνωρίσιμων λοιμωξιολόγων αναμένε-
ται να αποσυρθεί από τα τηλεοπτικά παρά-
θυρα τις επόμενες μέρες, σε μια προσπά-
θεια να αποφορτιστεί η ένταση που προ-
κλήθηκε τις προηγούμενες μέρες και κο-
ρυφώθηκε κατά τη θυελλώδη συνεδρίαση
της επιτροπής την προηγούμενη Παρα-
σκευή με τις έντονες διαφωνίες, παρά την
πλειοψηφική εν τέλει εισήγηση προς την
κυβέρνηση. 

Ο λοιμωξιολόγος Μάριος Λαζανάς ανα-
κοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (ΣΚΑΪ) την
απόφασή του να απόσχει από τα τηλεοπτι-
κά παράθυρα για το επόμενο διάστημα και
μέχρι νεωτέρας. Σε παρόμοια γραμμή και
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γε-
νεύης Μανώλης Δερμιτζάκης, ο οποίος σε
συνομιλητές του εξηγεί πως έχει αποφα-
σίσει για τον επόμενο μήνα να απόσχει
από τα ΜΜΕ, προκειμένου να μη συνει-
σφέρει στη σύγχυση των πολιτών. Ο καθη-

γητής Νίκος Σύψας, επίσης, υπογραμμί-
ζει σε συνομιλητές του ότι τουλάχιστον
αυτή την εβδομάδα δεν πρόκειται να εμ-
φανιστεί πουθενά. 

Δεν είναι, δε, μυστικό ότι οι οξείς τοπο-
θετήσεις του κ. Σύψα έχουν γίνει πολλές
φορές αντικείμενο συζήτησης και μέσα
στο κυβερνητικό επιτελείο. 

Σε τροχιά περιορισμού των εμφανίσεών
του, είναι ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώ-
γος αλλά και η Ελένη Γιαμαρέλλου. Αυτό,
βεβαίως, δεν σημαίνει ότι είμαστε κοντά
στον ορισμό ενός «εκπροσώπου» της επι-
τροπής, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου εκτι-
μούν ότι αυτό είναι ανέφικτο. 

Από την άλλη, όπως το έθεσε χθες η
Αριστοτελία Πελώνη, στην κυβέρνηση ζη-
τούν και από τους επιστήμονες της επι-
τροπής «περισσότερο υπεύθυνο λόγο και
αυτοσυγκράτηση».
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Διόλου απίθανο 
πρέπει να θεωρείται 
το ενδεχόμενο λήψης 
και νέων σκληρών μέτρων 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Παράθυρα χωρίς... λοιμωξιολόγους 



Μία ανάσα από το «lockdown»
τα ννοοσσοοκκοομμεείίαα  της χώρας

Ανοίγει η πλατφόρμα 
των ραντεβού 
για εμβολιασμό 
κατά του Covid-19 για 
τις ηλικίες 60-64 και 75-79

«Σαφάρι» ελέγχων 
Νέο επιχειρησιακό σχέδιο, με έως και
100 ομάδες ελέγχων για όλη την Αττική,
εφαρμόζει ήδη από το Σαββατοκύριακο η
ΕΛ.ΑΣ., για την επιτήρηση των μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.
Μεγάλο βάρος, πέραν των ελέγχων της
Τροχαίας για τις βεβαιώσεις μετακινήσε-
ων, πέφτει στον εντοπισμό «κορονοπάρ-
τι» σε οικείες, αλλά και σε επιχειρήσεις -
καταστήματα που λειτουργούν πέραν των
περιοριστικών μέτρων. 

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ήδη
από το πρώτο 48ωρο εντοπίστηκε, στο
κέντρο της Αθήνας, να λειτουργεί ακόμη
και οίκος ανοχής, με τους αστυνομικούς
κατά την έφοδο να εντοπίζουν 4 εργαζό-
μενες και 3 πελάτες στην αναμονή. Το πιο
«εντυπωσιακό», πάντως, είναι η χαρτο-
παικτική λέσχη που συνέχισε να δου-
λεύει σαν μην έχει αλλάξει τίποτα, εντός
της οποίας εντοπίστηκαν 31 (!) πελάτες,
ενώ κάτι ανάλογο συνέβη και σε καφε-
νείο, όπου εντοπίστηκαν να κάθονται στα
τραπεζάκια του 10 πελάτες! Οι αστυνομι-
κοί… χάλασαν και τουλάχιστον πέντε
«κορονοπάρτι» που είχαν στηθεί τόσο σε
ιδιόκτητες κατοικίες όσο και σε σπίτια τα
οποία νοικιάζονται την τελευταία στιγμή
μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. 
Τις απογευματινές ώρες, μεγάλο βάρος
των ελέγχων θα πέφτει στο παραλιακό
μέτωπο, όπου, με σύμμαχο τον καλό και-
ρό, χιλιάδες πολίτες μετακινούνται για
περίπατο δίπλα στη θάλασσα. Στόχος της
ενισχυμένης αστυνομικής παρουσίας εί-
ναι η αποφυγή συνωστισμού σε περιοχές
όπως το Παλαιό Φάληρο, ο Άλιμος, η Γλυ-
φάδα, η Βούλα, η Βουλιαγμένη και το Κα-
βούρι, όπου, εκτός από τους μόνιμους
κατοίκους, πολλοί είναι εκείνοι που
παίρνουν το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους για να
επισκεφτούν άλλους δήμους για «σωμα-
τική άσκηση»!
Τέλος, τις βραδινές ώρες σε τουλάχιστον
τέσσερις κεντρικούς οδικούς άξονες της
Αττικής τροχονομικά μπλόκα θα πραγμα-
τοποιούν ανάσχεση της κυκλοφορίας,
για να ελέγχεται κάθε διερχόμενο όχημα
- μια δράση που εδώ και εβδομάδες έχει
ξεκινήσει η ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τρο-
χαίας Αττικής.

Κώστας Παπαδόπουλος

Μ
ειώνονται καθημερινά οι
ελεύθερες κλίνες - ΜΕΘ
Covid και τα νοσοκομεία
δείχνουν πλέον να βρί-

σκονται σε οριακή κατάσταση, τη στιγμή
που οι λοιμωξιολόγοι εκφράζουν φό-
βους για κατακόρυφη αύξηση των κρου-
σμάτων αλλά και των μεταλλάξεων του
κορονοϊού. 

Μπορεί τα μέτρα για τη διασπορά του
ιού να γίνονται όλο και πιο αυστηρά, αλλά
οι ειδικοί ανησυχούν ότι το αμέσως επό-
μενο διάστημα θα υπάρξει περαιτέρω
αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων.
Αυτό, όπως είναι φυσικό, θα έχει άμεση
επίπτωση και στα νοσοκομεία της χώ-
ρας, καθώς θα υπάρξει αύξηση και στις
εισαγωγές. 

Χθες, η ΠΟΕΔΗΝ, με ανακοίνωσή της,
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για
την κατάσταση που επικρατεί στα νοσο-
κομεία της Αττικής, τονίζοντας πως νο-
σηλεύονται συνέχεια νέοι ασθενείς με
κορονοϊό. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, σε δή-
λωση του, τονίζει πως «πρέπει να προ-
βληματίσει η επιδημιολογική κατάσταση
της Αττικής. Τα νοσοκομεία της Αττικής
βρίσκονται σε οριακή κατάσταση και
πολλά καταγράφουν αρνητικά ρεκόρ σε
νοσηλευόμενους ασθενείς σε ΜΕΘ και

κλινικές». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, το «Σωτη-
ρία» έχει 19 κενές κλίνες ΜΕΘ, ο «Ευαγ-
γελισμός» μόλις μία, ενώ στο «Σισμανό-
γλειο» η ΜΕΘ είναι γεμάτη. 

Εμβολιασμοί
Στο μεταξύ, χθες, κατά την καθιερω-

μένη ενημέρωση για τον κορονοϊό, έγι-
νε γνωστό ότι ανοίγει η πλατφόρμα των
ραντεβού για εμβολιασμό κατά του Co-
vid-19 για τις ηλικίες 60-64 και 75-79.
Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα για τους 60
έως 64 ετών ανοίγει αύριο 10 Φεβρουα-
ρίου και για τους 75 έως 79 την Παρα-
σκευή 12 Φεβρουαρίου, όπως ανακοί-
νωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστο-
κλέους. Υπενθυμίζεται πως στις ηλικίες
75 έως 79 ετών θα χορηγηθεί το εμβό-
λιο της Pfizer, ενώ στις ηλικίες 60 έως
64 ετών θα χορηγηθεί το εμβόλιο της
AstraZeneca. Μέχρι χθες είχαν εμβο-
λιαστεί 410.000 πολίτες - ποσοστό 3,9%
του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον κ. Θε-
μιστοκλέους, την Κυριακή παραλάβαμε
τις πρώτες 45.000 δόσεις από την
AstraZeneca και αναμένουμε τις επό-
μενες παραλαβές.

Χθες, Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 638 νέα
κρούσματα της λοίμωξης του κορονοϊού.

Συνολικά, 321 νέα κρούσματα εντοπίστη-
καν στην Αττική, εκ των οποίων τα 80 στο
κέντρο της Αθήνας και τα 57 στα δυτικά
προάστια. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστη-
καν 80 κρούσματα. Συνολικά 276 ασθε-
νείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ
το τελευταίο 24ωρο έχουμε 25 νέους θα-
νάτους από τον Covid-19, φθάνοντας
τους 5.997 συνολικά στη χώρα. 

Εξάλλου, στην αύξηση των κρουσμά-
των κορονοϊού στα σχολεία αναφέρθηκε
χθες ο καθηγητής Φαρμακολογίας και
Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ Γιώργος Πανα-
γιωτακόπουλος. 

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε πως τις
τελευταίες δύο εβδομάδες εντοπίζονται
μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στα
σχολεία, περισσότερες συρροές αλλά
και περισσότερες εξάρσεις και σημεί-
ωσε πως αυτό μπορεί να οφείλεται ακό-
μα και στις μεταλλάξεις της νόσου.
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Τ
ην εκκίνηση έρευνας από τη
Δικαιοσύνη σηματοδοτεί η
κατάθεση της πρώτης μήνυ-
σης στην Εισαγγελία Πρωτο-

δικών Αθήνας, με την οποία καταγγέλ-
λεται σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος
ανηλίκου, στον χώρο του θεάτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στρέφεται
εναντίον γνωστού σκηνοθέτη και αφορά
στα αδικήματα του βιασμού, της απο-
πλάνησης ανηλίκου και της κατάχρησης
σε ασέλγεια, τα οποία φέρεται να δια-
πράχθηκαν πριν από 15 χρόνια, ενώ το
θύμα ήταν μόλις 15 ετών! Ο μηνυτής δεν
είναι από τον χώρο του θεάτρου. Σε κά-
θε περίπτωση, ο ασκός του Αιόλου
άνοιξε και η Δικαιοσύνη πλέον αναλαμ-
βάνει τη διερεύνηση συγκεκριμένων
καταγγελιών, που με επίσημο τρόπο
έφτασαν ενώπιόν της. Για τις κατηγο-
ρίες αυτές, αν στοιχειοθετηθούν και δεν
έχουν παραγραφεί, θα ακολουθήσει η
απόδοση ευθυνών.

Την ίδια στιγμή, δικαστικές εξελίξεις
αναμένονται και μετά τη νέα βόμβα που
«έσκασε» το Σαββατοκύριακο με
35χρονο ηθοποιό, ο οποίος ισχυρίσθη-
κε σε συνέντευξή του πως σε ηλικία 19
ετών κακοποιήθηκε σεξουαλικά, ενώ
του ζητήθηκε να παρευρεθεί ερωτικά
με γνωστό σκηνοθέτη και ηθοποιό και
έναν ακόμα νεαρό. Σύμφωνα με τον
πληρεξούσιο δικηγόρο του, Γιάννη Βλά-
χο, ο 35χρονος αναμένει την αυτεπάγ-
γελτη παρέμβαση της Εισαγγελίας, ενώ,
σε περίπτωση που η Δικαιοσύνη δεν
παρέμβει, επιφυλάσσεται να κινηθεί ο
ίδιος νομικά σε βάρος του σκηνοθέτη

και να τον κατονομάσει στις αρμόδιες
Αρχές. «Λόγω της σοβαρότητας της κα-
τάστασης, περιμένουμε από τη Δικαιο-
σύνη να επιδείξει τα αντανακλαστικά
που προσφάτως έχει επιδείξει και σε
άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και να κι-
νηθεί αυτεπαγγέλτως, οπότε σε αυτήν
την περίπτωση θα έχει στη διάθεσή της
όλα τα στοιχεία για να εκτιμήσει τι προ-
κύπτει και για ποια εγκλήματα μπορεί
να ασκηθούν διώξεις», δήλωσε ο Γιάν-
νης Βλάχος και επεσήμανε ότι δεν πρό-
κειται περί ανώνυμης καταγγελίας, αλ-
λά αποτελεί επιλογή του εντολέα του να
μη δημοσιοποιηθεί το όνομά του, λόγω
της βαθιάς προσωπικής φύσης των εγ-
κλημάτων που καταγγέλλει. Εξάλλου, οι

ολοένα αυξανόμενες καταγγελίες εις
βάρος πασίγνωστου σκηνοθέτη και
πρωταγωνιστή σε κωμική σειρά της
ΕΡΤ1 οδήγησαν τη Διοίκηση της Δημό-
σιας Τηλεόρασης στη λήψη άμεσων μέ-
τρων για την απομάκρυνσή του. «Με
αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την
καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή “Χαι-
ρέτα μου τον Πλάτανο”, η ΕΡΤ διευκρι-
νίζει ότι ουδέποτε ετέθη ζήτημα διακο-
πής της σειράς, στην οποία μετέχουν
δεκάδες ηθοποιοί και τεχνικοί και πα-
ρακολουθούν καθημερινά εκατοντάδες
χιλιάδες πολίτες. Λόγω, ωστόσο, της
αυτονόητης ευαισθησίας που οφείλει
να επιδεικνύει η Δημόσια Τηλεόραση, ο
ηθοποιός για τον οποίο έχουν υποβλη-

θεί επώνυμες καταγγελίες προς έλεγχο
στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών από
σήμερα δεν θα μετέχει πλέον στα γυρί-
σματα της σειράς», ανέφερε επισήμως
η ΕΡΤ. Εξάλλου, εκτός Φεστιβάλ Αθη-
νών και Επιδαύρου τέθηκε ο Γιώργος
Κιμούλης, στον απόηχο των επώνυμων
καταγγελιών σε βάρος του. Σε ανακοί-
νωσή του, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επι-
δαύρου ανέφερε πως είχε σχεδιάσει να
εντάξει στο φετινό του πρόγραμμα την
παράσταση «Φιλοκτήτης», ωστόσο
«οδηγηθήκαμε στη δυσάρεστη, πλην
όμως επιβεβλημένη, απόφαση να μη
συμπεριλάβουμε τον συγκεκριμένο
ηθοποιό στην ομάδα των καλλιτεχνών
που θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Αθη-
νών και Επιδαύρου τη φετινή χρονιά».

Μήνυση για βιασμό 15χρονου

Σ το αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες στις
οποίες είχε προβεί η Ολυμπιονίκης Σο-

φία Μπεκατώρου, σύμφωνα με τις οποίες πα-
ράγοντας της Ιστιοπλοΐας την είχε κακοποι-
ήσει σεξουαλικά πριν από 23 χρόνια. Η αρχει-
οθέτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης ήταν
μονόδρομος για τις εισαγγελικές Αρχές,
αφού τα καταγγελλόμενα αδικήματα έχουν
παραγραφεί. Ωστόσο, μπορεί η υπόθεση των
καταγγελιών της Ολυμπιονίκη να πέρασαν στο
αρχείο, αλλά στάθηκαν η αφορμή να ανοίξουν
τα στόματα και να ξεσκεπαστούν δημόσια
φρικτές ιστορίες κακοποίησης, όχι μόνο από
τον χώρο του αθλητισμού, αλλά και από τον
κόσμο του θεάτρου. 

Αρχικά, ενώπιον του εισαγγελέα Νίκου

Στεφανάτου, ο οποίος διενήργησε και τη σχε-
τική έρευνα, η Σοφία Μπεκατώρου φέρεται να
έχει αναφερθεί και σε τρεις ακόμη περιπτώ-
σεις οι οποίες αφορούν και πάλι σε σεξουαλι-
κή κακοποίηση αθλητριών. 

Η μία εξ αυτών είναι εκείνη που είδε το φως
της δημοσιότητας και αφορά στην αθλήτρια
της Ιστιοπλοΐας και την κακοποίηση από τον
προπονητή της, όταν το θύμα ήταν 11 ετών. 

Οπλοστάσιο…
Ο κατηγορούμενος προπονητής, 38 χρόνων

σήμερα, πριν από μερικές ημέρες συνελή-
φθη, απολογήθηκε και κρίθηκε προσωρινά
κρατούμενος, ενώ, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο πατέρας της αθλήτριας στην κατάθεσή

του στον εισαγγελέα αναφέρθηκε στην ύπαρ-
ξη μεγάλου αριθμού όπλων, μεταξύ αυτών και
ενός Καλάσνικοφ, σε εξοχική κατοικία της οι-
κογένειας του προπονητή σε κωμόπολη της
Βοιωτίας. 

Για τον λόγο αυτόν, ο εισαγγελέας διαβίβα-
σε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αντίγραφο της
δικογραφίας στον εισαγγελέα της Θήβας,
προκειμένου να διερευνηθεί και αυτό το σκέ-
λος της υπόθεσης. 

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις άλλες δύο αθλή-
τριες στις οποίες φέρεται να αναφέρθηκε η
Σοφία Μπεκατώρου, αυτές δεν εμφανίστηκαν
ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να
επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς της Ολυμ-
πιονίκη.

ΣΣοφία Μπεκατώρου: Στο αρχείο η υπόθεση κακοποίησης 
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«Θα απαντήσω 
εν καιρώ»
Ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν επιθυ-
μεί, προς το παρόν, να τοποθετη-
θεί δημοσίως μετά την παραίτησή
του από το Εθνικό Θέατρο, η οποία
προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Ο
ηθοποιός και σκηνοθέτης εμφα-
νίστηκε λακωνικός και αρκέστη-
κε μόνο να πει ότι θα μιλήσει όταν
κρίνει ότι είναι η κατάλληλη ώρα.
«Δεν θέλω να κάνω καμία δήλω-
ση. Θα απαντήσω εν καιρώ και, αν
χρειαστεί, θα μιλήσουν οι δικηγό-
ροι μου», ανέφερε σε εκπομπή
του Open.



«Θρίλερ» με 
το μπλακάουτ 
στο Αρχαιολογικό
Μουσείο

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Αστυ-
νομίας το βράδυ της Κυριακής στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο επίσης
έπεσε «θύμα» της πυρκαγιάς που εκδη-
λώθηκε στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης
(ΚΥΤ) Κουμουνδούρου, στον Ασπρόπυρ-
γο. Το μουσείο έμεινε χωρίς ηλεκτροδό-
τηση και, κατ’ επέκταση, χωρίς ηλεκτρο-
νικά συστήματα ασφαλείας για περίπου
τρεις ώρες. Στο σημείο έσπευσαν περί
τους 100 αστυνομικούς, ύστερα από συ-
νεννόηση των αρμόδιων υπουργών, για τη
φύλαξη του μουσείου, προκειμένου να
μην υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του υπουργείου
Πολιτισμού, «πέραν του μπλακάουτ της
ΔΕΗ, υπήρξαν, προφανώς, και άλλες
αστοχίες οι οποίες άφησαν το ΕΑΜ χωρίς
ηλεκτρικό ρεύμα, για περισσότερο χρόνο
απ’ ό,τι το καθολικό μπλακάουτ. Η μη λει-
τουργία των ηλεκτρολογικών συστημάτων
του προκάλεσε θέμα ασφαλείας, παρά την
παρουσία της νυκτερινής φύλαξης». 

Στο σημείο έσπευσε και η υπουργός
Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον
γενικό γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Δι-
δασκάλου. Η βλάβη αποκαταστάθηκε στις
2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ενώ δια-
τάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση,
για τυχόν αστοχίες και παραλείψεις.

Η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα το να
μείνουν για δύο ώρες χωρίς ρεύμα πολ-
λές περιοχές στα δυτικά και τα νότια προ-
άστια, στην Πελοπόννησο, καθώς και στα
νησιά του Σαρωνικού. Η ανησυχία ήταν
έκδηλη κυρίως όσον αφορά στα αποτελέ-
σματα της φωτιάς, αφού προκλήθηκαν
φόβοι για ενδεχόμενο επιβάρυνσης της
ατμόσφαιρας μετά την έκρηξη στο ΚΥΤ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας,
κλιμάκιο των επιθεωρητών Περιβάλλον-
τος του υπουργείου διεξήγαγε μετρήσεις,
από τις οποίες δεν προκύπτει κάτι ανησυ-
χητικό.

Καλλιόπη Βλαχουτσάκου

Μ
εταπτυχιακοί φοιτητές και
υποψήφιοι διδάκτορες επι-
στρατεύονται για την υλο-
ποίηση προγράμματος Ενι-

σχυτικής Διδασκαλίας, που θα εφαρμο-
στεί, για πρώτη φορά λόγω της πανδη-
μίας του κορoνοϊού, στα πανεπιστήμια
της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι, σχεδόν
από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρο-
νιάς, τα ΑΕΙ λειτουργούν με εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση και, κατά πάσα πιθα-
νότητα, με αυτό το καθεστώς θα συνεχί-
σουν τα μαθήματα οι φοιτητές έως το τέ-
λος του έτους. Εξαίρεση αποτελούν τα
Εργαστήρια και οι Κλινικές, σε κάθε τε-
λευταίο έτος σπουδών, όπου εκ των
πραγμάτων δεν είναι η δυνατή η τηλεκ-
παίδευση. 

Το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να
διαθέσει κονδύλι, ύψους 5.200.000 ευ-
ρώ, το οποίο θα διανεμηθεί στα Ιδρύματα
της χώρας, ανάλογα με το μέγεθος και
τον αριθμό των φοιτητών που φιλοξε-
νούν, για την υποστήριξη της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, η οποία έχει «μείνει
πίσω» λόγω της έκτακτης συγκυρίας και
του γεγονότος ότι πραγματοποιείται με
μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης. Στόχος είναι να ενισχυθεί το έργο

των μελών ΔΕΠ με την ενσωμάτωση
τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, αλ-
λά και να χωριστούν τα εργαστηριακά
τμήματα, τα οποία πραγματοποιούνται
διά ζώσης, σε μικρότερα, ώστε να τη-
ρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση
του υπουργείου Παιδείας, οι διαλέξεις
διεξάγονται διαδικτυακά από το μέλος
ΔΕΠ που είναι υπεύθυνο για το μάθημα
το εαρινό εξάμηνο, ενώ οι κλινικές και
εργαστηριακές ασκήσεις υλοποιούνται
με φυσική παρουσία, τηρώντας αυστηρά
τα μέτρα υγιεινής και τους κανόνες
ασφαλείας. Επιπρόσθετα της κύριας εξ
αποστάσεως διδασκαλίας κάθε προπτυ-
χιακού μαθήματος, θα πραγματοποιείται
και διά ζώσης ή εξ αποστάσεως Ενισχυ-

τική Διδασκαλία σε μικρές ομάδες φοι-
τητών. Τα Τμήματα Ενισχυτικής Διδα-
σκαλίας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα
30 άτομα ανά τμήμα και την ευθύνη της
εύρυθμης λειτουργίας τους θα έχουν τα
μέλη ΔΕΠ που θα διδάσκουν σε αυτά.

Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα να επι-
κουρούνται από μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές και υποψήφιους διδάκτορες, οι
οποίοι θα αποζημιώνονται κανονικά, βά-
σει Υπουργικής Απόφασης. Την ευθύνη
της διαμόρφωσης των Τμημάτων Ενι-
σχυτικής Διδασκαλίας τόσο για τα θεω-
ρητικά όσο και τα εργαστηριακά μαθή-
ματα έχει το κάθε πανεπιστήμιο, με κρι-
τήριο τις ανάγκες που υπάρχουν, ανάλο-
γα με το πόσο έχει προχωρήσει η εκπαι-
δευτική διαδικασία σε κάθε μάθημα. 

Στη σύσταση πενταμελούς Επιτροπής, η οποία θα κρίνει κα-
τά περίπτωση τη δικαιολόγηση των απουσιών, λόγω κορoνοϊ-
ού, μαθητών που συμβιώνουν με άτομα τα οποία ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες, προχωρά το υπουργείο Παιδείας. Οι απου-
σίες αφορούν στο πρώτο τετράμηνο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι
μαθητές, κάθε βαθμίδας, θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχε-
τικά έγγραφα, προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες
τους και να παρακολουθήσουν το δεύτερο τετράμηνο εξ απο-
στάσεως. 

Ως άτομα συνοικούντα με τους μαθητές ορίζονται οι κηδε-
μόνες και οι συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή

εκ πλαγίου και σε περίπτωση που οι μαθητές είναι ενήλικοι και
οι σύζυγοι αυτών. Ευπαθείς ομάδες θεωρούνται άτομα με
υποκείμενα νοσήματα που καθιστούν επιτακτική την αποχή
του μαθητή από το σχολείο, προκειμένου να μην τεθεί σε κίν-
δυνο η ζωή του πάσχοντος κηδεμόνα ή συγγενή (μεταξύ αυ-
τών άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου ή μεταμό-
σχευση μυελού των οστών, με βαριά πνευμονοπάθεια και σο-
βαρή νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια). Η Επιτροπή, αφού εξε-
τάσει κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφανθεί θετικά ή αρ-
νητικά και να ενημερώσει τη διεύθυνση του σχολείου όπου
φοιτά ο ενδιαφερόμενος μαθητής. 

Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου
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Επιτροπή για τις απουσίες των μαθητών 

Ενισχυτική 
διδασκαλία και 
στα Πανεπιστήμια 
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Καράογλου στο Ωραιόκαστρο
για δίκαιη ανάπτυξη 
Ο Θεόδωρος Καράογλου συνεχίζει τις επαφές
του με αυτοδιοικητικούς φορείς στη Β’ Θεσ-
σαλονίκης και εκπροσώπους του παραγωγι-
κού κλάδου. Η πιο πρόσφατη στάση του κυ-
βερνητικού βουλευτή Θεσσαλονίκης ήταν η
περιοχή του Ωραιοκάστρου. Συναντήθηκε με
τον δήμαρχο Παντελή Τσακίρη και τοπικούς
επιχειρηματίες. Αποφάσισαν πως κοινή διεκ-
δίκηση είναι το μέρισμα της ανάπτυξης να
μοιραστεί με δίκαιο τρόπο σε όλη την πόλη και
φυσικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Δύο πρόσωπα-κλειδιά
Η πανδημία του κορονοϊού δημιουργεί νέους

πρωταγωνιστές στην πολιτική σκηνή. Κυρίως
εκείνους που τη διαχειρίζονται, είτε πρόκειται για
πολιτικά πρόσωπα είτε από το ευρύτερο επιστημο-
νικό πεδίο. Ειδικώς από το τελευταίο αναδει-
κνύονται πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελε-
χώσουν -κατ’ άλλους να… κοσμήσουν- τα επόμε-
να ψηφοδέλτια στις εκλογές, όποτε κι αν γίνουν.
Θυμηθείτε στη Θεσσαλονίκη δύο ονόματα που
διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στη διαχείριση
της πανδημίας του κορονοϊού, ειδικώς στη Θεσσα-
λονίκη: Τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου Θανάση Εξαδάκτυλο και τον πρύτανη
του ΑΠΘ Νίκο Παπαϊωάννου. 

Γλέντι αρραβώνα εν μέσω πανδημίας 
Γ

λέντι αρραβώνα στον Δενδροπόταμο ορ-
γάνωσε οικογένεια, προκαλώντας την πα-
ρέμβαση της Αστυνομίας. Συνελήφθη ο

γαμπρός, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα σε ακόμη
15 άτομα. Η κλήση στην Άμεση Δράση ήρθε λίγο
μετά τη μία τα ξημερώματα. Στην επέμβαση που
έκανε η Αστυνομία διαπίστωσε ότι είχαν στήσει
γλέντι αρραβώνα. Οι αστυνομικοί οδήγησαν τον
31χρονο γαμπρό στην εισαγγελέα, η οποία
άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για παρά-
βαση των διατάξεων περί διάδοσης μολυσματι-
κών ασθενειών και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο Αυ-
τόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.  Εκτός του γλεντι-
ού αρραβώνα, τα ξημερώματα της Δευτέρας η Αστυνο-
μία χρειάστηκε να επέμβει σε άλλες δύο… συναθροί-
σεις την Κυριακή. Η πρώτη ήταν λίγο μετά τις 5.30 το
απόγευμα, όταν έγινε κλήση για συγκέντρωση ατόμων
σε διαμέρισμα στην οδό Μιχαήλ Καλού, στην Ξηροκρή-

νη. Οι αστυνομικοί βρήκαν τον ιδιοκτήτη του διαμερί-
σματος και άλλα επτά άτομα και μοίρασαν πρόστιμα. Λί-
γες ώρες μετά, στις 9.30 το βράδυ δέχτηκαν κλήσαη για
συγκέντρωση ατόμων στο Ωραιόκαστρο. Και εκεί έγινε
έρευνα σε διαμέρισμα, όπου βρέθηκαν ο ιδιοκτήτης και
ακόμη τέσσερα άτομα. Σε όλους επιβλήθηκαν πρόστι-
μα, ενώ ο 31χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 μη-
νών με τριετή αναστολή. 

Κατάργηση του σχεδίου νόμου που αφορά στις λαϊκές
αγορές ζητά η Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών
Παραγωγών - Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας,
Θράκης και Θεσσαλίας. Η Ομοσπονδία χαιρετίζει την
απόφαση λειτουργίας των λαϊκών αγορών το Σαββατο-

κύριακο και, όπως σχολιάζει, αφού η κυβέρνηση έκανε
την αρχή, παίρνοντας πίσω την απόφαση για μη λειτουρ-
γία των λαϊκών, «δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, επειδή
έγινε το αυτονόητο και δεν περιμένουνε καμία εξήγηση
ως προς τη λογική της πρώτης απόφασης».

Αφού η κυβέρνηση έκανε την αρχή… 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η μοναξιά του
Kωνσταντίνου Ζέρβα 
Στην προσωπική του ζωή ανα-
φέρθηκε για πρώτη φορά ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, σε συνέν-
τευξή του στο περιοδικό «ΟΚ».
Μίλησε για το φλερτ μέσω so-
cial media, πως αποζητά τη μο-
ναξιά και ότι δεν επιθυμεί να
αποκτήσει παιδί. Επίσης, σχο-
λίασε και την αντιπαράθεσή του
με τον τέως δήμαρχο Γιάννη
Μπουτάρη και ποιες είναι οι
σχέσεις τους σήμερα.

Ακόμη και… τα πλατάνια
χρειάζονται τρόπο!
Έναν αιωνόβιο πλάτανο που στέκει
αγέρωχος στην Παύλου Μελά κλά-
δεψαν με ξεχωριστή φροντίδα συ-
νεργεία του Τομέα Πρασίνου του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται
για ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα
της πόλης, τόσο σε ηλικία όσο και
σε μέγεθος. Όπως είπε ο αντιδή-
μαρχος Σωκράτης Δημητριάδης, τα
πλατάνια κλαδεύονται με έναν πολύ
ιδιαίτερο τρόπο και η κλάδευση έγι-
νε με αποστειρωμένα εργαλεία,
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
μετάδοσης ασθενειών που προ-
σβάλλουν τα συγκεκριμένα δέντρα.

«Η υπομονή μας 
έχει εξαντληθεί» 
Αυτό τονίζει ο πρόεδρος του Φαρ-
μακευτικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης Διονύσης Ευγενίδης, ανα-
φερόμενος στη μη εφαρμογή του
νόμου περί χορήγησης αντιβιοτι-
κών μόνο με ηλεκτρονική συντα-
γή. Προσθέτει πως γιατροί δημό-
σιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών
ιδρυμάτων συνεχίζουν να παρα-
νομούν, εκδίδοντας χειρόγραφες
συνταγές αντιβιοτικών, με αποτέ-
λεσμα την ταλαιπωρία ασθενών
και τις προστριβές στα φαρμακεία
από την άρνηση των φαρμακοποι-
ών να παραβούν τον νόμο.

Και το φλουρί έπεσε
στην Αγγελική Σεμερτζίδου 
Διαδικτυακά έκοψε φέτος την πρωτοχρονιάτικη
βασιλόπιτα η παράταξη του δημάρχου Αμπελοκή-
πων - Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου. Η «Δη-
μοτική Συνεργασία» έκοψε την πίτα στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου με περιορισμένο
αριθμό παρευρισκόμενων. Τα υπόλοιπα μέλη της
παράταξης παρακολουθούσαν πίσω από τις οθό-
νες των υπολογιστών. Το φλουρί έτυχε διά κλη-
ρώσεως στη γραμματέα του δημοτικού συμβου-
λίου, Αγγελική Σεμερτζίδου, η οποία παρέλαβε
ως δώρο μια εικόνα της Παναγίας.

Πυρά και από την ΠΟΕ-ΟΤΑ  
Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας δέχεται τα «πυρά» της
ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ-
νων Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλεί τον δήμαρχο
να σταματήσει τις διώξεις υπαλλήλων, τονίζοντας
πως στον ενάμιση χρόνο διοίκησης τα δείγματα
γραφής που έχει δώσει είναι αρνητικά. Σε ανα-
κοίνωσή της αναφέρεται και στη μετακίνηση του
γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Φουντούκη,
καταλήγοντας πως, εάν δεν σταματήσει «η απα-
ράδεκτη τακτική και πολιτική, θα μας βρει όλους
απέναντί του».



ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαδικτυακό σεμινάριο 
πρώτων βοηθειών
Εκπαιδευτι-
κό σεμινά-
ριο Πρώτων
Βοηθειών,
με τίτλο «Η
γνώση σώ-
ζει ζωές»,
διοργανώ-
θηκε διαδι-
κτυακά το
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, από το Τμήμα Πολιτικής Προστα-
σίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αμαρουσίου, σε συ-
νεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων και τους διασώστες της Εθελοντικής Διασωστικής Ομά-
δας Κρίσεων ΕΔΟΚ. Οι συμμετέχοντες στη δράση θα εκπαι-
δευτούν στις βασικές Πρώτες Βοήθειες και στην Καρδιο-
πνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και θα λάβουν και
σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

Ούτε «αγγελτήρια θανάτου»
Δεν προλαβαίνουν να πληρώνουν πρόστιμα στον δήμο!

Ακόμα και τα «αγγελτήρια θανάτου» «κυνηγά» η δημοτι-
κή Αρχή, όταν δεν είναι σε «ειδικά ταμπλό». Δύο γραφεία
τελετών στο Άργος πλήρωσαν τη λυπητερή για «παράνο-
μη αφισοκόλληση εξόδιων ακολουθιών» σε κολόνες της
ΔΕΗ. Η προσπάθεια για καθαρότερο δήμο είναι συνεχής
και «κοστίζει», αποφαίνεται ο δήμος.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

Πρωτιά στην ανακύκλωση
Πρωτιά σε επίπεδο αειφορίας απέσπασαν οι Λειψοί. Παρά
τις δυσμενείς συγκυρίες της εποχής λόγω Covid-19, που
έχει οδηγήσει σε έξαρση της παράνομης διακίνησης απο-
βλήτων, ο Δήμος Λειψών κατόρθωσε να βρίσκεται για άλ-
λη μία χρονιά στις πρώτες θέσεις, πανελληνίως, σε επίπε-
δο ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης απορριμ-
μάτων.

Μετά την αποκατάσταση και την ολοκληρωμένη
παρέμβαση στο Αχίλλειο (κτίρια, κήποι και δά-

σος που το περιβάλλουν) με πόρους από το ΕΣΠΑ
Ιονίων Νήσων, σειρά έχει η θρυλική Villa Rossa,
με προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ, ύστερα
από δεκαετίες εγκατάλειψης. Άρχισε να χτίζεται
το 1864 σε ρυθμό ιταλικού Ρομαντισμού από την

οικογένεια καλλιτεχνών Ασπιώτη. «Η Villa
Rossa ως εστία δημιουργίας, πρωτοπορίας και

ακτινοβολίας των ιδιοκτητών της, εκφράζει την
κοινωνική ιστορία της Κέρκυρας. Σήμερα είναι
ιδιοκτησία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και

θα σεβαστούμε το πνεύμα της», δηλώνει η Ρόδη
Κράτσα - Τσαγκαροπούλου.

Αλλάζει η γενική εικόνα στο νησί
της Σκοπέλου, με τα έργα που δρομο-
λογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε
αγαστή συνεργασία με τον οικείο δή-
μο. Στόχος των έργων, προϋπολογι-
σμού 21,2 εκατομμυρίων, είναι η ανά-
δειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας
του νησιού και, κατ’ επέκταση, η αύξη-
ση της τουριστικής επισκεψιμότητας,
δηλώνουν ο περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας Κώστας Αγοραστός και ο δήμαρ-
χος Σκοπέλου Σταμάτης Περίσσης. Τα
έργα αφορούν σε ανάπλαση του λιμα-
νιού της Σκοπέλου, δίκτυα αποχέτευ-
σης και ύδρευσης και ανάδειξη ιστο-
ρικών και θρησκευτικών μνημείων.

!26 έργα 
προϋπολογισμού
21,2 εκατ. ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Απέλυσε ΑμεΑ την Παγκόσμια Ημέρα
Ατόμων με Αναπηρία!

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει τη δημοτική Αρχή Καλαμαριάς,
επειδή το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης αποφάσισε την
απόλυση τεσσάρων εργαζομένων με αναπηρία. Η ανακοίνω-
ση της απόλυσης έγινε ανήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Ατό-
μων με Αναπηρία! Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί τον δήμαρχο να παρέμ-
βει άμεσα, ανακαλώντας την απόφαση, και να μετατρέψει σε
αορίστου χρόνου τις συμβάσεις των απολυμένων συναδέλ-
φων της ΚΕΔΚΑ.
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5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση 
της θρυλικής Villa Rossa

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ



Τις μεγάλες οικονομικές και υγειονο-
μικές συνέπειες για τους δήμους και τους
πολίτες λόγω της πανδημίας επισημαί-
νουν οι δήμαρχοι και για τον λόγο αυτόν,
στο πλαίσιο των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων που προβλέπονται στον προϋπο-
λογισμό, κατέληξαν σε εννέα προτάσεις.
Συγκεκριμένα, η ΚΕΔΕ εισηγείται:
1. Αύξηση 141 εκατομμυρίων ευρώ σε

σχέση με την τακτική επιχορήγηση του
2020, η οποία ήταν 1.380 εκατομμύρια
ευρώ.

2. Επειδή οι ανάγκες που προέκυψαν από
την πανδημία συνεχίζουν να υπάρχουν
και μάλιστα αυξανόμενες τη φετινή
χρονιά, να γίνει καταβολή έκτακτης
χρηματοδότησης στο ύψος δύο επιπλέ-

ον ισόποσων δόσεων της τακτικής επι-
χορήγησης, οι οποίες να κατανεμηθούν
ανά εξάμηνο εντός του 2021.

3. Στην υφιστάμενη παρακράτηση του 2%
της τακτικής επιχορήγησης, για τη χρη-
ματοδότηση του Λογαριασμού Εξυ-
γίανσης των ΟΤΑ θα πρέπει να γίνει
αναπροσαρμογή.

4. Για λειτουργικές δαπάνες των σχολι-
κών μονάδων, το ποσό να αυξηθεί κατά
3 εκατομμύρια ευρώ από το αντίστοιχο
του 2020, λόγω των αυξημένων αναγ-
κών απολυμάνσεων και δράσεων τή-
ρησης των πρωτοκόλλων υγιεινής.

5. Για τις ΔΕΥΑ, υπάρχει υπόλοιπο από ει-
δική επιχορήγηση του 2020 που δεν
απορροφήθηκε και μπορεί να κατανε-

μηθεί εντός του 2021.
6. Για τις καθαρίστριες σχολικών μονά-

δων, η επιχορήγηση γίνεται με μεταβί-
βαση πιστώσεων από το υπουργείο
Παιδείας, που ενσωματώνονται στους
ΚΑΠ. Το ίδιο ισχύει και για το Βοήθεια
στο Σπίτι.

7. Οι υπόλοιπες οριζόντιες δράσεις θα κι-
νηθούν στα ίδια επίπεδα με το 2020.

8. Όσον αφορά στη ΣΑΤΑ, δεδομένου ότι
το ποσό είναι το ίδιο και δεν υπάρχει
στην ουσία καμία μεταβολή, η κατανο-
μή να είναι ίδια με το 2020.

9. Για τη διαδικασία και τα κριτήρια κατα-
νομής των οριζόντιων δράσεων, να
εφαρμοσθούν τα ίδια κριτήρια με την
προηγούμενη χρονιά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εθνικής 
σημασίας 
η αποκατάσταση
της Διώρυγας 
της Κορίνθου
«Σύνθετο και ειδικό έργο
εθνικού επιπέδου» χαρα-
κτήρισε την αποκατάσταση
των ζημιών στον Ισθμό της
Κορίνθου ο υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώ-
στας Καραμανλής. Προς
τούτο, το εν λόγω έργο εν-
τάσσεται, πλέον, στον προ-
γραμματικό σχεδιασμό της
Γενικής Γραμματείας Υπο-
δομών. Σημειώνεται πως
είχε προηγηθεί απόφαση
του περιφερειάρχη Πελο-
ποννήσου Παναγιώτη Νίκα,
με την οποία κήρυξε «σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης
τη Διώρυγα του Ισθμού».

ΔHΜΟΣ ΚΟΡΩΠIΟΥ

Αποκατάσταση του λατομείου
«Κυριακού»
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την περιβαλλοντική απο-
κατάσταση του ανενεργού λατομείου «Κυριακού»,
στο Κορωπί. Το λατομείο «Κυριακού» αποτελεί το
πρώτο ανενεργό της Αττικής που θα αποκατασταθεί,
βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-
βλήτων 2020-2030 (ΕΣΔΑ), του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Θα συμβάλλει στην ορθή
διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών
και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Οι εννέα προτάσεις των δημάρχων 
για τα οικονομικά τους

Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης»
Άμεση ανάγκη τροποποίησης των
όρων του προγράμματος «Αντώνης
Τρίτσης», ώστε να ωφεληθούν όλοι
οι δήμοι, ζητάνε οι αιρετοί. Το θέμα
επεξεργάζεται ήδη ο αναπληρωτής
υπουργός Στέλιος Πέτσας, προκειμέ-
νου να τρέξει το πρόγραμμα.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Πα-
παστεργίου σημείωσε ότι έχουν υπο-
βληθεί πάρα πολλές προτάσεις για
έργα, που ανταποκρίνονται μεν σε
υπαρκτές ανάγκες της Αυτοδιοίκη-
σης, αλλά με πολύ υψηλούς προϋπο-
λογισμούς.
«Θα πρέπει άμεσα να ξαναδούμε και
να οριοθετήσουμε τις ανάγκες αυτές
και να προτεραιοποιήσουμε ανάγκες
σε όλα αυτά τα έργα», τόνισε.

ΤΤο ΑΣΕΠ εκσυγχρονίζεται ψηφιακά
Μια νέα σελίδα ανοίγει για το ΑΣΕΠ, το οποίο θα αποκτήσει
πλήρη ψηφιακή λειτουργία το επόμενο διάστημα. Μεταξύ
των αλλαγών θα είναι η πλήρης ψηφιακή διεξαγωγή του πα-
νελλαδικού γραπτού διαγωνισμού, η διασύνδεση με τρίτους
φορείς στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών και ενί-
σχυσης της διαλειτουγικότητας, η διερεύνηση για παροχή
διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων
πολιτών από το γραφείο κοινού του ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με το έργο που υπογράφηκε μεταξύ της ανεξάρτη-
της Αρχής και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, θα αποτελέ-
σει το κύριο σύστημα ψηφιακού μετασχηματισμού του
ΑΣΕΠ. Στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΣΕΠ εί-
ναι να ακολουθηθούν καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες
τεχνολογίες, με γνώμονα πάντα την απλούστευση των διαδι-
κασιών και την αποτελεσματικότερη, άμεση εξυπηρέτηση
των πολιτών και των φορέων, προκειμένου να υποστηρίζει
τον ενισχυμένο ρόλο του ΑΣΕΠ.
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«Η
Τουρκία είναι φίλος
και σύμμαχός μας»,
δήλωσε ο νέος, μετα-
βατικός πρωθυπουρ-

γός της Λιβύης Αμπντούλ Χαμίντ
Ντμπεϊμπά, σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε στο κρατικό πρακτορείο ειδή-
σεων της γειτονικής χώρας, Anadolu. Ο
κ. Ντμπεϊμπά, ο οποίος έχει διοριστεί
πρωθυπουργός της Λιβύης με αποστο-
λή να οδηγήσει τη χώρα σε γενικές
εκλογές στις 24 Δεκεμβρίου 2021, έκα-
νε ξεχωριστή αναφορά στη «νέα εποχή
των σχέσεων Λιβύης - Τουρκίας»,
ωστόσο απέφυγε να κάνει αναφορά στο

παράνομο μνημόνιο το οποίο έχουν
υπογράψει οι δύο χώρες, που δεν έχει
εγκριθεί από τη λιβυκή Βουλή, όπως
προβλέπεται, και το οποίο αποτελεί
«αγκάθι» στις σχέσεις της Τρίπολης με
τις περισσότερες πρωτεύουσες της
Ανατολικής Μεσογείου.

Στη συνέντευξή του, ο μεταβατικός
πρωθυπουργός της Λιβύης έκανε λόγο για

τη «μεγάλη αλληλεγγύη» της χώρας του
προς το τουρκικό κράτος και τον τουρκικό
λαό, ενώ πρόσθεσε: «Η Τουρκία είναι σύμ-
μαχος, φίλος και αδελφικό κράτος και
έχει τεράστιες δυνατότητες να βοηθήσει
τους Λίβυους να πετύχουν τους πραγματι-
κούς στόχους τους. Η Τουρκία θεωρείται
αληθινός εταίρος για τη Λιβύη».

Ο Ντμπεϊμπά δεν παρέλειψε να ανα-
φέρει περιπτώσεις συνεργασίας των
δύο λαών. «Η Τουρκία ήταν η μόνη χώρα
που οι πολίτες της Λιβύης μπορούσαν
να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου… Η Τουρκία δεν έκλεισε εκείνη
την περίοδο την πρεσβεία της στη Λι-

βύη, ενώ κράτησε τους Λίβυους στα αε-
ροδρόμιά της», είπε χαρακτηριστικά.
Και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι η ελεύθερη
κυκλοφορία θα είναι η θετική ανταπό-
κριση της οικονομικής συνεργασίας με-
ταξύ των δύο λαών, της Λιβύης και της
Τουρκίας. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυ-
τή η συνεργασία και να αυξήσουμε τις
εμπορικές μας σχέσεις στο υψηλότερο
δυνατόν επίπεδο».

Ο Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά κέρδι-
σε τη μάχη για τη θέση του μεταβατικού
πρωθυπουργού από το φαβορί Φάτι
Μπασάγα, που ήταν υπουργός Εσωτερι-
κών στην κυβέρνηση Σάρατζ.

Λέγεται Οσμάν Σερτ, είναι διευθυντής
Έρευνας του Ινστιτούτου Άγκυρας, υπήρξε
στενός συνεργάτης του Αχμέτ Νταβούτο-
γλου, όταν ήταν πρωθυπουργός, και θεω-
ρείται από τους καλύτερους γνώστες της
τουρκικής πολιτικής. Μιλώντας στα «Νέα»,
διατύπωσε την άποψη ότι τα κόμματα που
δημιούργησαν οι Νταβούτογλου, Μπαμπα-
τζάν, Αρίντς κ.ά. είναι αποτέλεσμα της επι-

λογής Ερντογάν να κυβερνά μόνος του τη
χώρα, ενώ το κόμμα του (ΑΚΡ) έχει υποστεί
σοβαρές μεταλλάξεις στο πέρασμα του
χρόνου και δεν είναι «το ΑΚΡ που ξέραμε».

Για τους τωρινούς συμμάχους του Ερντο-
γάν,  το Ακροδεξιό κόμμα των εθνικιστών
(MHP), ο Σερτ υπογράμμισε ότι ο Τούρκος
πρόεδρος πρέπει να απεγκλωβιστεί από αυ-
τούς. Αλλιώς εκείνοι θα βρουν τρόπο να τον

εκτοπίσουν. Αυτό, άλλωστε, ήταν το νόημα,
όπως είπε, των πρόσφατων δηλώσεων Ντα-
βούτογλου, που πολλοί εξέλαβαν ως «προ-
ειδοποίηση για πραξικόπημα».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Σερτ είπε ότι είναι
συνειδητή πολιτική του Ερντογάν να είναι
στην Τουρκία «ταυτόχρονα ένα αγαπητό και
ένα μισητό πρόσωπο», θέλοντας να αναδεί-
ξει την κοινωνική πόλωση στη χώρα. Ως

πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναδειχ-
θούν στη θέση του σημερινού Τούρκου
προέδρου, ο Σερτ ανέφερε τους δημάρ-
χους Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας,
Εκρέμ Ιμάμογλου και Μανσούρ Γιαβάς, δή-
λωσε απαισιόδοξος για την ευρωπαϊκή
προοπτική της Τουρκίας και επανέλαβε ότι
ο διάλογος Ελλάδας - Τουρκίας πρέπει να
συνεχιστεί.

Οσμάν Σερτ: Θα εκτοπίσουν τον Ερντογάν οι ακροδεξιοί σύμμαχοί του

Mε... φερετζέ ο νέος πρωθυπουργός!

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Υποπλοίαρχος του Royal Navy γύριζε 
«καυτά βίντεο» σε μυστική βάση της Σκωτίας
Μια σειρά από πολύ τολμηρά βίντεο γύρισε η 29χρονη Claire Jenkins, υποπλοίαρχος
του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού κοντά στη ναυτική βάση HMNB Clyde στη Σκωτία.
Πρόκειται για μια μυστική στρατιωτική υποδομή για πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Στη συ-
νέχεια τα ανέβαζε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα OnlyFans, όπου μπορούσε να
τα δει κάθε χρήστης έναντι συνδρομής. Η αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας της
υποπλοιάρχου πίσω από το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε έχει θορυβήσει τις Αρ-
χές, που ερευνούν εάν κοινοποιήθηκαν απόρρητες πληροφορίες για τη ναυτική βάση ή
αν η υποπλοίαρχος ή ο σύντροφός της εκβιάζονταν από ξένες δυνάμεις.

Επιταγές για στήριξη της μεσαίας τάξης στέλνει 
η Γέλεν από τον κουμπαρά των 1,9 τρισ. δολαρίων
Η ανάγκη στήριξης της μεσαίας τάξης των ΗΠΑ, που επλήγη από τις συνέ-
πειες του κορονοϊού, είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης Μπάιντεν, σύμ-
φωνα με την υπουργό Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν. Η υπουργός ανακοίνωσε
πως οι Αμερικανοί εργαζόμενοι με ετήσιο εισόδημα έως 60.000 δολάρια θα
λάβουν τις επιταγές οικονομικού κινήτρου, όπως λέγονται, στο πλαίσιο του
πακέτου βοήθειας που ενέκρινε ο Λευκός Οίκος, ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων.
Σε ερώτηση εάν παίρνει ρίσκο για αύξηση του πληθωρισμού με αυτήν την
ενέργεια, η Γέλεν απάντησε ότι οι ΗΠΑ έχουν τα εργαλεία να αντιμετωπίσουν
αυτό το πρόβλημα.



Κ
αθώς οι αντοχές των ευρωπαϊκών
κοινωνιών εξαντλούνται μετά την
πολύμηνη δοκιμασία των εγκλει-
σμών αλλά και οι οικονομίες δοκι-

μάζονται σκληρά, οι κυβερνήσεις αρχίζουν
σταδιακά να χαλαρώνουν τα μέτρα προφύλα-
ξης, σε μια προσπάθεια να αρχίσει, δειλά και
σταδιακά, η επιστροφή σε μιας μορφής κανονι-
κότητα.

Ήδη, Γάλλοι τουρίστες που ζουν στον Νότο
της χώρας βρήκαν την ιδανική λύση: Περνούν
στην Ισπανία και φτάνουν στη Μαδρίτη, όπου η
εστίαση είναι ανοικτή έως τις 10 το βράδυ. Την
ίδια ώρα, το Παρίσι καταγράφει το τελευταίο
πενθήμερο μειώσεις στα κρούσματα. Ωστόσο,
ακόμα δεν σκέπτεται να χαλαρώσει το αυστηρό
lockdown, ειδικά στα μπαρ και τα εστιατόρια,
όπου έχει καταγράψει ότι συνέβη η μεγαλύτερη
διασπορά του ιού.

Όπου είναι εφικτό, τα μέτρα χαλαρώνουν.
Έτσι, στην Αυστρία ανοίγουν και πάλι τα σχο-
λεία, τα μουσεία και τα καταστήματα. Ειδικά για
τα κομμωτήρια, όμως, απαιτείται προσκόμιση
αρνητικού τεστ. Σχολεία και παιδικοί σταθμοί
ανοίγουν στη Δανία, στη Ρουμανία αλλά και
στην Ολλανδία, καθώς, παρά το ότι το Σάββατο η

χώρα ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο κρούσμα-
τα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτή η χαλάρωση
δεν θα ανατρέψει την πορεία ανάσχεσης του
ιού. Η Σλοβενία ανοίγει και πάλι χιονοδρομικά
κέντρα και ένα τμήμα του λιανικού της εμπορί-
ου. Επίσης, χαλαρώνει λίγο την αυστηρή απαγό-
ρευση εισόδου στη χώρα πολιτών από το εξω-
τερικό.

Η Πορτογαλία, που τις τελευταίες εβδομάδες
δοκιμάστηκε σκληρά, απέρριψε πρόταση των
Ισπανών να υποδεχθούν στα νοσοκομεία της
Γαλικίας ασθενείς από την Πορτογαλία. Αυτό
σημαίνει ότι η Λισαβόνα θεωρεί πως τα χειρό-
τερα πέρασαν.

Στην Τσεχία, η συζήτηση για το άνοιγμα των
σχολείων κορυφώνεται με τις δηλώσεις της
υπουργού Εργασίας Γιάνα Μαλακόβα, που υπο-
στήριξε ότι οι συνέπειες των περιοριστικών μέ-
τρων ίσως αποδειχθούν χειρότερες από εκεί-
νες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το Λονδίνο
ανακοίνωσε ότι δεν θα θεσπίσει πιστοποιητικό
εμβολιασμού, ενώ το Ισραήλ άνοιξε και πάλι τα
κομμωτήρια, καθώς η εκστρατεία εμβολιασμού
έχει προχωρήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.
Όλα αυτά, βέβαια, εξελίσσονται με την προϋπό-
θεση ότι τρίτο κύμα δεν θα υπάρξει…

Τουλάχιστον 14 νεκροί και
125 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι
στιγμής απολογισμός της κα-
τάρρευσης ενός τμήματος πα-
γετώνα από τα Ιμαλάια, ο οποί-
ος παρέσυρε και ένα υδροηλε-
κτρικό φράγμα στην Ινδία. Οι
πλημμύρες που επακολούθη-
σαν προκάλεσαν την εκκένω-
ση αρκετών χωριών τα οποία
βρίσκονται σε χαμηλότερο επί-
πεδο από τη στάθμη του νερού.

«Επτά πτώματα ανασύρθηκαν από την πε-
ριοχή που επλήγη από την κατάρρευση του
παγετώνα και οι επιχειρήσεις διάσωσης συ-
νεχίζονται», δήλωσε στους δημοσιογράφους

ο Τριβέντρα Σινγκ Ραουάτ, στην πρωτεύουσα
του αναφερόμενου κρατιδίου, Ντεχραντούν,
αφήνοντας, έτσι, ανοικτό το ενδεχόμενο να
αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών όσο προχω-
ρούν οι σχετικές έρευνες.

Τη δυνατότητα λειτουργίας και ιδιωτικών επιχειρήσεων στους περισσότε-
ρους κλάδους της οικονομίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Κούβας, κλεί-

νοντας, έτσι, μια μακρά περίοδο κατά την οποία το κράτος ασκούσε πλήρη
έλεγχο στην οικονομική δράση. Η Μάρτα Ελένα Φέιτο, υπουργός Εργασίας
στην Αβάνα, ανακοίνωσε ότι οι εγκεκριμένες (ιδιωτικές) βιομηχανίες επε-
κτάθηκαν, από 127 που ήταν έως τώρα, σε περισσότερες από 2.000. Η Φέιτο

πρόσθεσε ότι μόνο 124 βιομηχανίες θα παραμείνουν υπό κρατικό έλεγχο,
χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το ποιες θα είναι αυτές. Η

Κούβα είναι μία από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την παν-
δημία, λόγω και του εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2020 η ύφεση

της κουβανικής οικονομίας έφτασε στο 11% και αυτή ήταν η χειρότερη επι-
δείνωση της οικονομίας τα τελευταία 30 χρόνια.  Ήδη στη χώρα υπάρχουν

πολύ μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυρίως στον τομέα του τουρισμού, της
πρωτογενούς παραγωγής και των υπηρεσιών (ταξί, τεχνίτες κ.λπ.). Τώρα αυ-

τοί μπορούν να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους.

Η Κούβα ανοίγει την οικονομία της
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

14 νεκροί από κατάρρευση 
παγετώνα των Ιμαλαΐων
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Χαλάρωση των μέτρων
σε αρκετές χώρες

LOCKDOWN - ΕΥΡΩΠΗ
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T
ο υπουργείο Οικονομικών, για να
μειώσει τον αρνητικό αντίκτυπο
στις επιχειρήσεις από τους νέους
περιορισμούς, προχωρεί στην άμε-

ση στήριξη της αγοράς με 500 εκατ. ευρώ,
που θα πληρωθούν εντός του Μαρτίου.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε χθες
ένα διευρυμένο πακέτο στήριξης εργαζομέ-
νων και επιχειρήσεων για το πρώτο τρίμηνο
του έτους, με το συνολικό κόστος για τον
προϋπολογισμό να φτάνει τα 5,9 δισ. ευρώ,
από τα 7,5 δισ. ευρώ που έχουν εγγραφεί
στον Προϋπολογισμό.

Η Επιστρεπτέα 6
Ειδικότερα, το επόμενο διάστημα αναμέ-

νεται να πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι επι-
στρεπτέας προκαταβολής, συνολικού
ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Ο 6ος κύκλος σπάει στα
δύο, με τον πρώτο γύρο να ξεκινάει άμεσα
και να καταβάλλονται στους δικαιούχους
συνολικά 500 εκατ. ευρώ. Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα
ανοίξει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, ώστε
τα ποσά να πιστωθούν στις αρχές Μαρτίου.
Το κατώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται σε
500 ευρώ και το ανώτατο σε 50.000 ευρώ. Οι
ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζόμε-
νο θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ, ανά-
λογα με την πτώση των εσόδων τους. Για την
εστίαση, τα κατώτατα ποσά ενίσχυσης δια-
μορφώνονται σε:
� 1.000 ευρώ χωρίς εργαζόμενο.
�2.000 ευρώ με 1 έως 5 εργαζομένους.
�4.000 ευρώ από 6 έως 20 εργαζομένους.
� 8.000 ευρώ για πάνω από 20 εργαζομέ-
νους.

Ο 6ος κύκλος θα αφορά στην απώλεια τζί-
ρου μόνο του μηνός Ιανουαρίου. Το 50% της
ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο
διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων
έως την 31η Ιουλίου 2021.

Ο 7ος κύκλος, με δημοσιονομικό κόστος
περίπου στο 1 δισ. ευρώ, θα αφορά στην
απώλεια τζίρου ολόκληρου του πρώτου τρι-
μήνου του 2021, όπου θα συνυπολογιστούν
τα ποσά που δόθηκαν στον 6ο κύκλο. Το 50%
της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται.

Εν τω μεταξύ, μέσα στην εβδομάδα -και
για λίγες μόνο ημέρες- θα δοθεί η δυνατό-
τητα διόρθωσης της δήλωσης ΦΠΑ για τα
πρακτορεία ΟΠΑΠ, ώστε να ενταχθούν στην
επιστρεπτέα προκαταβολή όσα από αυτά
έως σήμερα απορρίφθηκαν και παρουσιά-
ζουν πτώση τζίρου.

Όλες οι επιχειρήσεις που παραμένουν
κλειστές, όπως είναι η εστίαση, τα γυμνα-
στήρια, οι επιχειρήσεις του πολιτισμού, του
αθλητισμού και άλλοι κλάδοι, καθώς και οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τουρισμό, στις μεταφορές αλλά και το λια-
νεμπόριο δικαιούνται υποχρεωτική πλήρη
απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου στα
επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον μή-
να Μάρτιο.

Οι ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα θα απο-
ζημιωθούν με το 80% του μηνιαίου συμφω-
νημένου μισθώματος, ενώ οι ιδιοκτήτες-νο-
μικά πρόσωπα θα αποζημιωθούν με το 60%
του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβά-
νουν «κουρεμένα» ενοίκια, τις επόμενες
ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία απο-
ζημίωσης για τον μήνα Νοέμβριο, ενώ η κα-
ταβολή αποζημίωσης για τον μήνα Δεκέμ-
βριο θα πραγματοποιηθεί μετά τα μέσα Φε-
βρουαρίου.

Επίσης, την επόμενη εβδομάδα γίνεται
έναρξη της διαδικασίας δήλωσης από ιδιο-
κτήτες για τον μήνα Ιανουάριο, ώστε αρχές
Μαρτίου να πληρωθεί και αυτός ο μήνας.

Μειωμένος ΦΠΑ 13%
Παρατείνεται έως τις 30/9/2021 η μείωση

των συντελεστών ΦΠΑ στον καφέ και στα μη
αλκοολούχα ποτά, στις μεταφορές, στους
κινηματογράφους και στις θεατρικές παρα-
στάσεις. Επιπλέον, παρατείνεται η μείωση
του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο έως τις 31
Δεκεμβρίου 2021. Το επιπρόσθετο κόστος
διαμορφώνεται στα 125 εκατ. ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης
Μέχρι αύριο, στις 10 το πρωί, μπορούν οι

24.000 δικαιούχοι του επιδόματος θέρμαν-
σης, που δεν είχαν δηλώσει το ΙΒΑΝ τους
στο myTaxisnet, να το κάνουν, για να κατατε-
θεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό το σχε-
τικό ποσό. Η πίστωση του ποσού στους συγ-
κεκριμένους δικαιούχους θα πραγματοποι-
ηθεί αύριο το απόγευμα. Μέχρι σήμερα,
έχουν αποπληρωθεί 355.314 δικαιούχοι,
δηλαδή το 94% όσων πραγματοποίησαν αγο-
ρές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, με το συνο-
λικό ποσό να ξεπερνά τα 42 εκατ. ευρώ.

Χρ. Σταϊκούρας:
Άμεση στήριξη
της αγοράς με
5,9 δισ. ευρώ

Πακέτο μέτρων για 
εργαζομένους και 
επιχειρήσεις για το πρώτο 
τρίμηνο παρουσίασε 
ο υπουργός Οικονομικών. 
Σπάει στα δύο ο 6ος κύκλος
της Επιστρεπτέας...

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Καταβάλλονται 
τα πρώτα αναδρομικά
σε κληρονόμους 
συνταξιούχων 

Καταβάλλονται από χθες και ολοκλη-
ρώνονται σήμερα τα πρώτα αναδρομικά
στους κληρονόμους συνταξιούχων για τις
μειώσεις της περιόδου Ιουνίου 2015 -
Μαΐου 2016. Η πρώτη πληρωμή αφορά
στους δικαιούχους κληρονόμους συντα-
ξιούχων α’ βαθμού συγγένειας, χωρίς
διαθήκη, που υπέβαλαν ηλεκτρονικά και
οριστικοποίησαν τη σχετική υπεύθυνη
δήλωση/αίτηση. Από τα 102.997 αιτήματα
της κατηγορίας αυτής προέκυψε κατόπιν
διασταυρώσεων ότι περίπου 30.000 αφο-
ρούν σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν
είχαν γίνει κρατήσεις προς επιστροφή την
περίοδο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 στους
θανόντες συνταξιούχους και θα σταλεί
σχετικό ενημερωτικό email τις προσεχείς
ημέρες. 

Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρωθούν οι
κληρονόμοι που θα υποβάλουν οριστικά
τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα έως τις 28 Φεβρουαρίου
2021. Ο e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι η προθε-
σμία της 28ης Φεβρουαρίου 2021 είναι
ενδεικτική και πως η ηλεκτρονική υπη-
ρεσία θα παραμείνει ανοικτή για την υπο-
βολή δικαιολογητικών και μετά την ημε-
ρομηνία αυτή για τις περιπτώσεις εκείνες
που θα καθυστερήσει η έκδοση των ανα-
γκαίων πιστοποιητικών.

Σαφάρι ελέγχων για 
το παράνομο εμπόριο

Σαφάρι στοχευμένων ελέγχων για το
παράνομο εμπόριο και ειδικότερα σε
συγκεκριμένες αγορές της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης έχει εξαπολύσει το
υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με
την Ελληνική Αστυνομία και τη Δημοτική
Αστυνομία. Ήδη, από τους 340 ελέγχους
των προηγούμενων ημερών, που διενερ-
γούνται υπό την καθοδήγηση της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή,
προέκυψαν 22 παραβάσεις και επιβλή-
θηκαν πρόστιμα ύψους 15.000 ευρώ, ενώ
οι έλεγχοι θα ενταθούν και αυτήν την
εβδομάδα, καθώς παρουσιάζεται ανησυ-
χητική αύξηση του φαινομένου. Μάλιστα,
κατασχέθηκαν 306 τεμάχια ειδών «μαϊ-
μού», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επι-
βλήθηκαν και πρόστιμα για μη τήρηση
των υγειονομικών μέτρων που προβλέπει
ο νόμος.

Τ
η διαπίστωση ότι τα κυβερνητι-
κά μέτρα στήριξης των επιχει-
ρήσεων είναι «ασπιρίνες σε μια
αγορά που βρίσκεται σε κώμα»

διατυπώνουν οι εκπρόσωποι των επιχει-
ρήσεων του λιανικού εμπορίου και της
εστίασης. 

Παρά τα μηδενικά ενοίκια για το α’ τρί-
μηνο του έτους, τον μειωμένο ΦΠΑ έως
τον Σεπτέμβριο, τις επιστρεπτέες προκα-
ταβολές και την κάλυψη παγίων δαπανών
μέσω του Προϋπολογισμού, οι παράγον-
τες της εστίασης βλέπουν ότι η κατάσταση
είναι μη αναστρέψιμη για ένα σημαντικό
ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου.
Μάλιστα, διατυπώνεται η εκτίμηση από
τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδία Εστιατορικών και Συναφών
Επαγγελμάτων ότι το 50% θα βάλει «λου-
κέτο», καθώς δεν θα είναι σε θέση αντιμε-
τωπίσει αργότερα το «βουνό» των χρεών
που έχουν συσσωρευτεί. Αύριο, έχει προ-
γραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα
και κατάθεση των κλειδιών των επιχειρή-
σεων έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. 

Οι επαγγελματίες εμφανίζονται να
έχουν χάσει τις ελπίδες τους, ακόμη και
μετά την υπόσχεση του ΥΠ.ΟΙΚ. ότι θα
υπάρξει πρόσθετη ενίσχυση και μετά το
τέλος της κρίσης, επισημαίνοντας ότι «τό-
τε θα είναι πολύ αργά για πολλές επιχει-
ρήσεις». Ταυτόχρονα, εκφράζουν την
απογοήτευσή τους σχετικά με το αλαλούμ
που επικράτησε με το take away. Επιπλέ-
ον, ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων
εστίασης έχει αποκλειστεί από τον 5ο κύ-
κλο της «Επιστρεπτέας». 

«Η αντιμετώπιση της κατάστασης στις
επιχειρήσεις θα απαιτήσει και άλλους κύ-
κλους επιστρεπτέας προκαταβολής, κα-
θώς οι μεταλλάξεις της πανδημίας αλλά

και η αργή εκτέλεση του προγράμματος
εμβολιασμού δεν αφήνουν πολλά περιθώ-
ρια αισιοδοξίας», εκτιμά κ. Βασίλης Κορ-
κίδης. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού
Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Πειραιώς αναγνωρίζει ότι τα οι-
κονομικά μέτρα στήριξης που έχει ανα-
κοινώσει η κυβέρνηση «δεν είναι ούτε
ανεξάντλητα αλλά ούτε και απεριόριστα»,
ωστόσο, όπως αναφέρει, οι εξελίξεις στο
λιανεμπόριο, στην εστίαση και στον τουρι-
σμό «δεν προμηνύονται ρόδινες», ενώ θα
επηρεαστούν αρνητικά χιλιάδες άλλες εμ-
πορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις οι
οποίες σχετίζονται με τους τρεις κλάδους. 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, επισημαίνει
το πισωγύρισμα στο λιανικό εμπόριο με
την επιστροφή στο click away, ενώ ήδη
χιλιάδες επιχειρηματίες βρίσκονται σε
κατάσταση νευρικής κρίσης. Σύμφωνα με
τον πρόεδρο του ΕΣΑ, ένα τρίτο lockdown
θα αναγκάσει τις μισές εμπορικές επιχει-
ρήσεις να βάλουν «λουκέτο». 

Ποια προτείνει 
ο Γιάννης Στουρνάρας
για υποδιοικητή

Την κυρία Χριστίνα Παπακων-
σταντίνου, στενή του συνεργά-
τιδα στην Τράπεζα της Ελλάδος,
προτείνουν για τη θέση του
υποδιοικητή ο κ. Γιάννης
Στουρνάρας και το γενικό συμ-
βούλιο της τράπεζας. Η πρότα-
ση γίνεται εν όψει της λήξης
της θητείας του υποδιοικητή
Θεόδωρου Mητράκου στις
10/3/2021. 
Η κυρία Παπακωνσταντίνου εί-
ναι απόφοιτος της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και κάτοχος μεταπτυ-
χιακού διπλώματος στο Ευρω-
παϊκό Κοινοτικό Δίκαιο του Πα-
νεπιστημίου του Λονδίνου.
Έχει μακρά εμπειρία στην πα-
ρακολούθηση και τον συντονι-
σμό διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και οικονομικών πολι-
τικών. Υπηρέτησε ως γενική
γραμματέας του υπουργείου
Οικονομικών και ως γενική
γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής στο Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους τα έτη 2012-
2014, συμμετέχοντας, παράλ-
ληλα, στην ομάδα διαπραγμά-
τευσης των προγραμμάτων οι-
κονομικής προσαρμογής. Διε-
τέλεσε εθνικός εκπρόσωπος
στο Συμβούλιο Υπουργών Οικο-
νομικών της Ε.Ε. (Ecofin), στις
ομάδες υψηλού επιπέδου του
ΟΟΣΑ και στις υπουργικές συ-
νεδριάσεις του ΟΟΣΑ ως ανα-
πληρώτρια. Από το 2017 ασκεί
τα καθήκοντα προέδρου του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της PQH
Ενιαίος Εκκαθαριστής Α.Ε.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στο Σύνταγμα 
με τα... κλειδιά
στο χέρι η εστίαση!

Ελλιπή τα μέτρα στήριξης, 
λένε οι παράγοντες της αγοράς. 
Αύριο παραδίδουν τα κλειδιά 
οι εστιάτορες, που βλέπουν
«λουκέτο» στο 50% 
των επιχειρήσεων του κλάδου! 



Μ
ε την κατάθεση πέντε
δεσμευτικών οικονο-
μικών και τεχνικών

προσφορών ολοκληρώθηκε
σήμερα το δεύτερο στάδιο του
διαγωνισμού για το έργο επέ-
κτασης της 6ης Προβλήτας στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προ-
ϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ
(προ ΦΠΑ), ανοίγοντας τον
δρόμο για μια πολυαναμενόμε-
νη παρέμβαση, που θα ανα-
βαθμίσει σημαντικά τον ρόλο
του διεθνώς. Η επέκταση της
6ης Προβλήτας θα επιτρέψει
τον υπερδιπλασιασμό της τρέ-
χουσας δυναμικότητας του
Σταθμού Εμπορευματοκιβω-
τίων (ΣΕΜΠΟ) στο 1,2 εκατ.
TEUs, και θα ανοίξει τον δρόμο ώστε να προσεγγίζουν το λιμά-
νι και μεγαλύτερα πλοία, τύπου New Panamax, τοποθετώντας
τον ΟΛΘ +0,40% στον χάρτη των κύριων γραμμών. Αναλυτικό-
τερα, από τους έξι υποψηφίους που είχαν προεπιλεγεί στο
προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, δεσμευτικές οικονομι-
κές και τεχνικές προσφορές κατέθεσαν σήμερα οι εξής πέντε

(δεν κατέθεσε η κοινοπραξία TERNA SA - Eifagge Genie Civil
Marine): Archirodon Group NV, Σύμπραξη Intrakat Construc-
tions SA - Intercantieri Vittadello Spa-Sales Spa, Κ/Ξ Mytili-
naios SA - Rover Maritime SL - HDK SA, Κ/Ξ AVAX SA - Eter-
mar SA - NV Besix SA, Κ/Ξ Acciona Construccion SA - Dredg-
ing International NV.

Cisco βραβείο 
στη Logicom Solutions

H Logicom Solutions βραβεύτηκε ως Cis-
co «Ecosystem Partner of the Year», για την
περιοχή EMEAR South, στο πλαίσιο του Cis-
co Partner Summit Digital 2020. Η Logicom
Solutions είναι ιδιαίτερα περήφανη για τη
μακροχρόνια συνεργασία της με τη Cisco
Systems, μέσα από την οποία έχει υλοποι-
ήσει σημαντικά έργα, βασισμένα σε τεχνο-
λογίες αιχμής. Διαθέτει μια άρτια καταρτι-
σμένη ομάδα, με σειρά εξειδικεύσεων και
πιστοποιήσεων από τη Cisco στους τομείς
Advanced Collaboration Architecture, Ad-
vanced Data Center Architecture, Advanced
Enterprise Networks Architecture, SP Ar-
chitecture, Advanced Security Architecture
και Advanced Video Specialisation και είναι
πιστοποιημένη με την υψηλότερη βαθμίδα
πιστοποίησης «Cisco Gold Certified Part-
ner». 

Το lockdown μείωσε 
την κατανάλωση ενέργειας

Η έλλειψη παραγωγής και τα κλειστά μα-
γαζιά επηρέασαν σημαντικά την κατανάλω-
ση ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό σύ-
στημα, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα
στοιχεία του διαχειριστή του συστήματος
ΑΔΜΗΕ. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, με
βάση το μηνιαίο δελτίο ενέργειας που εκδί-
δει ο ΑΔΜΗΕ, κατέγραψε το 2020 σημαντική
υποχώρηση της τάξης του 4,2%, έναντι της
ζήτησης του 2019. Συγκεκριμένα, κατά την
περασμένη χρονιά η ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας διαμορφώθηκε στις 49.931 GWh,
από 52.191 GWh το 2019. Η υποχώρηση
οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 3,4% της
ζήτησης στο δίκτυο αλλά και κατά 7,7% στους
πελάτες υψηλής τάσης. 

Με σημαντική συμμετοχή μελών πραγ-
ματοποιήθηκε ανοικτή διαδικτυακή εκ-
δήλωση από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Αθήνας, με θέμα το νέο νομοθετικό πλαί-
σιο για την εξωδικαστική ρύθμιση οφει-
λών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας,
το οποίο παρουσίασε ο ειδικός γραμμα-
τέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώ-
της Κουρμούσης, που παρουσίασε τους

βασικούς άξονες του νέου εξωδικαστικού
νόμου, επισημαίνοντας ότι η πλατφόρμα για
την υποβολή αίτησης ρύθμισης έως και 240
δόσεις προς το Δημόσιο και τους ιδιώτες θα
ενεργοποιηθεί την 1η Ιουνίου. Οι τρεις κύριοι
άξονες του νόμου είναι η πρόληψη του χρέ-
ους, η αντιμετώπιση για τη διαχείριση του
χρέους και η πτώχευση με την παροχή δεύ-
τερης ευκαιρίας για τον οφειλέτη. 

Παρά τα σημαντικά προβλήματα που προκάλεσε η εξάπλωση της
πανδημίας του Covid-19, η πορεία των ελληνικών εξαγωγών για
το 2020 χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική, αποδεικνύοντας για
ακόμη μία φορά ότι η εξωστρέφεια πρέπει να αποτελέσει τη βά-
ση της εθνικής μας οικονομίας. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοι-
χεία που ανακοίνωσε στις 5/2/2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή
και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και
Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές, εξαιρουμέ-
νων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν κατά 3,2% το 2020 συγκρι-
τικά με το 2019.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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ΒΕΑ: Επιχειρήσεις και δεύτερη ευκαιρία

ΣΕΒΕ: Με αύξηση 3,2% έκλεισαν το 2020 οι ελληνικές εξαγωγές

Πέντε προσφορές για τα έργα 
της 6ης Προβλήτας στον ΟΛΘ

Μάχη με τον Covid-19 δίνει
ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Πειραιά Α. Μιχάλαρος

Παραμένει στη
ΜΕΘ του ΝΙΜΤΣ ο
πρόεδρος του Βιο-
τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Πειραιά Αν-
δριανός Μιχάλα-
ρος. Ο πρόεδρος
του Βιοτεχνικού
Ε π ι μ ε λ η τ η ρ ί ο υ
Πειραιά Ανδριανός
Μιχάλαρος, αναφέρει με ανακοίνωση το
επιμελητήριο, συνεχίζει να δίνει τη μάχη για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-
19, νοσηλευόμενος στο ΝΙΜΤΣ σε σοβαρή
κατάσταση.



Τι γυρεύει ο Έλον
Μασκ στην Ελλάδα

Ε
κτός από το να ανεβοκατεβάζει μετοχές και κρυ-
πτονομίσματα, ο Έλον Μασκ κάνει και σοβαρές
μπίζνες. Και, πέρα από την Tesla, η μετοχή της

οποίας συνεχίζει να φλερτάρει με ιστορικά υψηλά, ο δι-
σεκατομμυριούχος ασχολείται και με το γρήγορο Inter-
net μέσω δορυφόρων. Θα ρωτήσετε -και εύλογα- «γιατί
αυτό αφορά την Ελλάδα;». Κι όμως, στα σχέδιά του είναι
η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών και στη χώρα μας,
μπαίνοντας «σφήνα» στις υπάρχουσες εταιρείες. Σε
πρώτη φάση, όπως πληροφορείται η στήλη, οι εγχώριοι
επικεφαλής δεν… ιδρώνουν, καθώς το Internet του κ.
Tesla και ακριβό είναι και σχετικά «αργό», με ταχύτητες
έως 100 Mbps. Στα σχέδιά του, όμως, είναι οι ταχύτητες
να γίνουν κάποια στιγμή έως και 100 φορές μεγαλύτε-
ρες. Και εκεί αλλάζουν τα πράγματα…

Έρχονται και στην Ελλάδα 
οι πληρωμές με ZEN

AVE: Απόσχιση κλάδου, 
εκτός ομίλου ψυχαγωγικά πάρκα 

Την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης κλά-
δου που αφορά στην εκμετάλλευση ψυχαγωγι-
κών πάρκων - λούνα παρκ, με απορρόφηση
από την εταιρεία με την επωνυμία «Funtastic
Land Μονοπρόσωπη Α.Ε.», αποφάσισε το διοι-
κητικό συμβούλιο της AVE A.E. H Απόσχιση
Κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις των Νόμων 4601/2019, 4548/2018 και
4172/2013, ως ισχύουν. Η ανωτέρω απόφαση
εντάσσεται στο πλάνο αποεπένδυσης του Ομί-
λου από δραστηριότητες οι οποίες είτε δεν σχε-
τίζονται με τον στρατηγικό του προσανατολισμό
είτε είναι ζημιογόνες και επικέντρωσης των κε-
φαλαιακών και λοιπών πόρων του στην περαι-
τέρω ανάπτυξη του βασικού του, πλέον, εμπο-
ρικού πυλώνα, αυτού της διανομής προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας. 

Η ZEN, μια αδειοδοτημένη ευρωπαϊκή start-
up, η οποία προσφέρει χρηματοοικονομικές λύ-
σεις βασισμένες σε καινοτόμες τεχνολογίες
πληρωμών, μόλις ανακοίνωσε την επίσημη κυ-
κλοφορία της στην Ελλάδα. Η νέα αυτή λύση
πληρωμών, με την υποστήριξη της Mastercard,
διασφαλίζει ότι τόσο οι καταναλωτές όσο και οι
επιχειρηματίες θα είναι σε θέση να αισθάνονται
ηρεμία και άνεση, έχοντας «το κεφάλι τους ήσυ-
χο», ενόσω διαχειρίζονται τις πληρωμές και τις
εμπορικές συναλλαγές τους, χάρη στα αποκλει-
στικά προνόμια και στην επιπρόσθετη ασφάλεια.
Οι τρεις βασικοί πυλώνες της ZEN commerce
είναι πρώτον η απλότητα, δεύτερον η ασφάλεια
και τρίτον το ότι η ZEN έρχεται φορτωμένη με
αποκλειστικά προνόμια, όπως αναφέρει στην
ανακοίνωσή της.

Η ΝΙΚΕ τραβάει την «πρίζα» 
σε 300 καταστήματα

Χαριστική βολή σε 300 καταστήματα αθλητικών
ειδών που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, θέτον-
τας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους, δίνει η πολυε-
θνική ΝΙΚΕ. Σε ενημέρωση που απέστειλε, ήδη από
τις 15 Δεκεμβρίου, η Nike European Operations
Netherlands BV (ΝΕΟΝ) σε 91 επαγγελματίες που
αναπτύσσουν το δίκτυο των 300 καταστημάτων τούς
γνωστοποιεί το τέλος της συνεργασίας τους. Η ΝΕ-
ΟΝ τούς ενημέρωσε ότι έχει αποφασίσει να διακό-
ψει την επιχειρηματική συνεργασία μαζί τους από το
τέλος της σεζόν SU22 και, ως εκ τούτου, η επιχειρη-
ματική σχέση θα λήξει αυτόματα στις 31 Μαΐου
2022, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον προειδο-
ποίηση.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Πτώση 44% στα έσοδα 
από επιβατικές μεταφορές 

Με δραματική πτώση 44% στα έσοδα από επιβατι-
κές μεταφορές και αύξηση 0,18% στις εμπορευματι-
κές μεταφορές έκλεισε το 2020 για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
σε σύγκριση με το 2019. Τα μέτρα που υποχρεώθηκε
να λάβει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας ήταν ο κύριος λόγος για τη σοβαρή μείωση των
εσόδων, αλλά δεν έλειψαν και τα προβλήματα στην
υποδομή, μερικά εξ αυτών χρόνια και άλλα εξαιτίας
σοβαρών καιρικών φαινομένων.

«Έπεσαν οι υπογραφές 
με την Eldorado Gold

Υπεγράφη την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, στο
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η τροπο-
ποίηση της σύμβασης με την Ελληνικός Χρυσός, για
τα Μεταλλεία Κασσάνδρας της Χαλκιδικής, από τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα, τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊ-
κούρα, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της
Eldorado Gold, George Burns, και τον αντιπρόεδρο
και γενικό διευθυντή Ελλάδος της Eldorado Gold,
Χρήστο Μπαλάσκα. Στην τελετή υπογραφής παρέ-
στησαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, η γενική γραμματέας Ενέργει-
ας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου,
καθώς και οι πρέσβεις του Καναδά και των ΗΠΑ
στην Ελλάδα, Mark Allen και Geoffrey Pyatt. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Νέα στήριξη, ύψους 12 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το
συνολικό πακέτο στα 67 εκατ. ευρώ, διασφάλισε το
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις
επιχειρήσεις της ακτοπλοΐας, προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν οι αρνητικές συνέπειες της συνεχιζόμενης παν-
δημίας. Παράλληλα, συνεχίζεται με σειρά μέτρων η στή-
ριξη και των ναυτικών και των εργαζομένων στον κλάδο:
Αποζημίωση ειδικού σκοπού, παράταση ασφαλιστικής
ικανότητας ανέργων ναυτικών και παροχή επιδόματος
ανεργίας, ένταξη της ακτοπλοΐας στο καθεστώς επιδότη-
σης εργοδοτικών εισφορών για ενεργούς ναυτικούς,
αναθεώρηση προϋποθέσεων για την εγγραφή άνεργων
ναυτικών στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυ-
τολόγηση, κάλυψη μέρους των ενοικίων των ανέργων
ναυτικών. 

Στήριξη με επιπλέον 12 εκατ. ευρώ
στην ακτοπλοΐα
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τ ο κατά μάνα, κατά κύρη ισχύει
για τον Παναγιώτη Φασούλα
και την κόρη του Μαριέλλα,

που έχουν περίπου όμοιες μπασκετι-
κές ιστορίες. Η Μαριέλλα σκόραρε 11
δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αγώνα, η
Εθνική νίκησε 73-55 τη Βουλγαρία
στη Λιουμπλιάνα και προκρίθηκε στα
τελικά του Eurobasket 2021. Όπως
είχε κάνει και ο Παναγιώτης Φασού-
λας στα προημιτελικά του Eurobas-
ket 1993, όταν στο ματς με τους Γάλ-
λους πήρε το ριμπάουντ από άστοχο
σουτ του Παταβούκα, έβαλε την μπά-
λα στο καλάθι και η Εθνική προκρίθη-
κε στον ημιτελικό. Η Μαριέλλα, το
ίδιο. Πήρε το ριμπάουντ, έβαλε το κα-
λάθι, κέρδισε και το φάουλ, μέσα η
βολή και η ιστορία επαναλαμβάνεται
ούτε ως φάρσα ούτε ως τραγωδία, αλ-
λά ως γλυκιά ανάμνηση. Η Μαριέλλα
σε ματς της Εθνικής κόντρα στη Σλο-
βενία τον περασμένο Νοέμβριο απο-
χώρησε με φορείο από το παρκέ
έπειτα από σύγκρουση που είχε με
αντίπαλό της. Υποβλήθηκε σε αξονι-

κή τομογραφία στον αυχένα και ευ-
τυχώς δεν ήταν σοβαρός ο τραυματι-
σμός της. Κόντρα στη Βουλγαρία η
Εθνική χρειαζόταν όχι μόνο νίκη, αλ-
λά και διαφορά 18 πόντων για να προ-
κριθεί και το κατάφερε. Ανέτειλε έτσι
μια νέα εποχή έπειτα από εκείνη της
θρυλικής Εβίνας Μάλτση, του «θηλυ-
κού Γκάλη», όπως είχε χαρακτηρι-
στεί.  Τα κορίτσια του Βασίλη Μασλα-
ρινού δεν εγκατέλειψαν τις κλειστές
λόγω της πανδημίας αλάνες του ερα-
σιτεχνικού αθλητισμού. Οι περισσό-
τερες κάνουν καριέρα σε ομάδες του
εξωτερικού, όπως μπορείτε να δείτε
στον σχετικό πίνακα. Για τις παί-
κτριες εντός των τειχών, η ΕΟΚ εξα-
σφάλισε ειδική άδεια ώστε να προ-
πονούνται μόνες τους και αυτό κάνει
μεγαλύτερο το μέγεθος της επιτυχίας
της Εθνικής. 
Οικοδέσποινες του Eurobasket 2021
θα είναι η Ιταλία και η Γαλλία και τα τε-
λικά θα γίνουν το διάστημα 17-27 Ιου-
νίου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 8
Μαρτίου. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ 

Κατερίνα Σωτηρίου 37 1,86 3-4 Τσεγκλέντ (Ουγγαρία)

Άρτεμις Σπανού 28 1,86 4-5 Γκντίνια (Πολωνία)

Αγγελική Νικολοπούλου 30 1,76 1 Ολυμπιακός

Πηνελόπη Παυλοπούλου 25 1,70 1 SEPSI OSK (Ρουμανία)

Τζάκι Γέμελος 35 1,83 2-3 χωρίς ομάδα

Άννα Σπυριδοπούλου 33 1,84 3-4 Ολυμπιακός

Άννα Σταμολάμπρου 26 1,70 1 Ολυμπιακός

Μαριέλλα Φασούλα 24 1,95 5 Τενερίφη (Ισπανία)

Ελεάννα Χριστινάκη 25 1,84 3 Αλ Κάθερες (Ισπανία)

Έλενα Μποσγανά 18 1,88 3 Κρόνος Αγ. Δημητρίου

Ιωάννα Δίελα 31 1,82 3 Παναθηναϊκός

Βασιλική Λούκα 25 1,93 5 Χέλσινγκμποργκ (Σουηδία)

Μαριέλλα Φασούλα: 
Η γυναίκα-αράχνη 

της Εθνικής 
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Ε
γινε και φέτος το μνημόσυνο σε μνήμη των 21 θυ-
μάτων της θύρας 7, που έχασαν τη ζωή τους στις 8
Φεβρουαρίου 1981 στο Στάδιο Καραϊσκάκης λίγο

μετά τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακός - ΑΕΚ (6-0). Έτρεξαν
προς την έξοδο, τα τουρνικέ ήταν κλειστά, στοιβάχτηκαν
και πέρασαν στην ιστορία ως η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική
τραγωδία στην Ελλάδα. Τι απέμεινε 40 χρόνια μετά εκτός
από τον γόο της μάνας; Αναπάντητα ερωτήματα. Ο τότε Ατ-
τικάρχης Γιώργος Παντελάκης είχε στείλει ολόκληρη έκ-
θεση και προειδοποιούσε ότι οι έξοδοι του γηπέδου από
την κερκίδα είχαν κατασκευαστικά λάθη. Στο δικαστήριο ουδείς ασχολήθηκε μαζί του, γιατί το αδίκημα των κατα-
σκευαστικών λαθών ήταν πλημμεληματικού χαρακτήρα και είχε παραγραφεί. Το δικαστήριο έπειτα από τρία χρόνια
καταδίκασε πέντε φύλακες σε φυλάκιση δέκα ετών και έκρινε αθώους τους επτά κατηγορούμενους αστυνομικούς. Οι
κατηγορούμενοι φύλακες υποστήριξαν στην πολύκροτη δίκη ότι τα τουρνικέ είχαν απομακρυνθεί από τη θύρα 7 και η
πόρτα ήταν ανοιχτή. 

O δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Γιάννης Βούρος δήλωσε ότι η ΑΕΚ θα μπει στο καινούργιο 
της γήπεδο «ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά» στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος 2021-2022.
Το γήπεδο θα είναι έτοιμο πολύ πιο γρήγορα, αλλά θα παίξουν ρόλο και τα συνοδά έργα 
στην άδεια λειτουργίας του. Ο δήμαρχος έχει κάνει σχετικές επαφές με τον περιφερειάρχη
Γιώργο Πατούλη για την επίσπευση των έργων.

Τραγωδία στη θύρα 7: 
Τα αναπάντηταερωτήματα 

«Νο» στους Άγγλους
Είναι οριστικό. Η γερμανική κυβέρνηση απα-
γόρευσε -λόγω της μετάλλαξης του ιού στην
Αγγλία- να πατήσουν γερμανικό έδαφος οι
δύο αγγλικές ομάδες Λίβερπουλ και Μάντσε-
στερ Σίτι για να δώσουν αγώνες με τη Λειψία
(16/2) και την Γκλάντμπαχ (24/2) αντίστοιχα
για τη φάση των 16 του Champions League. 

«Έφυγε» ο Λέον Σπινκς

Το μποξ θρηνεί τον χαμό του Αμερικανού
πρωτοπυγμάχου Λέον Σπινκς, ο οποίος «έφυ-
γε» στα 67 του χρόνια από καρκίνο του προστά-
τη. Ο Σπινκς θεωρείται από τους κορυφαίους
όλων των εποχών, κέρδισε, μάλιστα, και τον
παγκόσμιο τίτλο από τον θρυλικό (και αείμνη-
στο, επίσης) Κάσιους Κλέι (Μοχάμεντ Άλι) το
1978. Ήταν και «χρυσός» Ολυμπιονίκης στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ το 1976.

Γκάφα με το VAR
Στο πρώτο γκολ του Άρη (του Ρόουζ) στο νικη-
φόρο 2-0 επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ έγινε γκάφα
ολκής από τον υπεύθυνο διαιτητή VAR, τον Ολ-
λανδό Ρομπ Ντιέπερινγκ. Τοποθέτησε τις
γραμμές του οφσάιντ με τέτοιο τρόπο που να
φαίνεται ότι ο παίκτης του Άρη Ματέο Γκαρσία
ήταν εκτεθειμένος. Αυτή την εικόνα έδωσε
στην τηλεόραση. Ευτυχώς το άλλαξε αμέσως

και τις τοποθέτησε ξανά. Είχε… ξεχά-
σει ότι στο κόρνερ υπήρχαν δύο
που κάλυπταν. 

Απρεπής 
χειρονομία
Στο παιχνίδι Ολυμπιακός - ΟΦΗ (3-0)

ο Σεμέδο έκανε απρεπή χειρονομία προς
τον συμπαίκτη του Ελ Αραμπί, γιατί την τε-

λευταία στιγμή έβαλε το κεφάλι του και του πήρε το
γκολ. Ο κανονισμός είναι σαφής, απρεπείς χειρονο-
μίες (προέκταση του μεσαίου δακτύλου) απαγο-
ρεύονται και τιμωρούνται με κόκκινη κάρτα. Ο Σε-
μέδο δεν τιμωρήθηκε ούτε με κίτρινη. 

Κόκκινη στον… σκύλο
Στο παιχνίδι Κολουμπάρα - Ραντνίσκι στη Σερβία
ένας φίλαθλος… σκύλος εισέβαλε τρεις φορές στον
αγωνιστικό χώρο. Τον απομάκρυναν… ευγενικά, αλ-
λά αυτός επανερχόταν. Και ο διαιτητής αναγκάστηκε
να του δείξει… κόκκινη κάρτα, δίνοντας έναν ευχάρι-
στο τόνο στο ματς.



Β
αρέλι χωρίς πάτο τα σκάνδαλα στο ελ-
ληνικό θέαμα, με τις εξελίξεις να είναι
καταιγιστικές. Το μπαράζ καταγγελιών
από γυναίκες και άντρες ηθοποιούς

συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα με νέες απο-
καλύψεις που θα συνταράξουν το Πανελλήνιο. Τις
τελευταίες ώρες εξελίσσεται ένα απίστευτο θρί-
λερ γύρω από το «βαρύ» όνομα πασίγνωστου σκη-
νοθέτη του «ποιοτικού» θεάτρου. Αποκλειστικές
πληροφορίες της «Political» αναφέρουν ότι γίνε-
ται προσπάθεια συγκάλυψης του ονόματός του,
καθώς ο βίος του περιλαμβάνει ανατριχιαστικές
ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης. Και αυτό
γιατί τα «θύματά» του είναι όλα τρυφερής ηλικίας.
Ο πρωταγωνιστής, όπως φημολογείται, είναι γνω-
στός στους καλλιτεχνικούς κύκλους για το πάθος
του με τη νεανική σάρκα, τα άγουρα φιλιά και τις
αθώες αγκαλιές. 

«Οι ηθοποιοί που καταγγέλθηκαν παραπέμφθη-
καν στο Πειθαρχικό. Το θέμα δεν έχει κορυφωθεί,
γιατί αυτά που έρχονται στα αυτιά μας είναι πάρα
πολύ σοβαρά και επικίνδυνα. Είναι και τα αγόρια
πολλά και αν ανοίξουν το στόμα τους, τότε θα τρί-
ξουν καρέκλες», αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΣΕΗ
Σπύρος Μπιμπίλας, ενώ ο πρόεδρος του Πειθαρ-
χικού Πασχάλης Τσαρούχας έγραψε αγανακτι-
σμένος στο Διαδίκτυο: «Κάνουμε θέατρο για την
ψυχή μας. Όχι για την ψ@@ή μας. Κανείς μην κα-
θίσει φρόνιμα».

Στις καταγγελίες των Τζένης Μπότση και Αγγε-
λικής Λάμπρη για σεξουαλική παρενόχληση από
άλλον σκηνοθέτη προστέθηκε η ανατριχιαστική
περιγραφή της Μελίνας Κυριακοπούλου μέσω
Facebook. «Κατάλαβε την αμηχανία μου και μου
ζήτησε να χαλαρώσω. Την ώρα του αυτοσχεδια-
σμού έσβησε τα φώτα και έκανε τα πράγματα που
ταιριάζουν με αυτά που καταγγέλθηκαν», εξομο-
λογήθηκε η Φρίντα από τη σειρά «Παρά πέντε».

Εξάλλου, όχι μία αλλά δύο είναι οι καταγγελίες
που έσκασαν με διαφορά ενός 24ώρου και αφο-
ρούσαν στον Παύλο Χαϊκάλη. Η Κύπρια ηθοποιός
Ηλιάνα Αραβή τον κατήγγειλε για σεξουαλική πα-
ρενόχληση όταν εκείνη ήταν 17,5 χρόνων, ενώ η
Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Sky Maddas δημο-
σίευσε δημόσια σειρά σεξουαλικά προκλητικών
μηνυμάτων που δέχτηκε από τον ηθοποιό όταν
ήταν ανήλικη. Ο τηλεοπτικός Μίμης Σαραντινός
του «50-50» ζήτησε συγγνώμη στην Αραβή και
δήλωσε ότι «είμαι αρσενικό παλιάς κοπής, οπότε,
όταν μια γυναίκα μού λέει το όχι, εγώ επιμένω»,
προκαλώντας δυσμενή σχόλια. Μάλιστα, σε νέες
του δηλώσεις στην εφημερίδα «ON Time» ανέφε-
ρε, μεταξύ άλλων: «Θα μπορούσα να πω και εγώ
διάφορα, αλλά ας μη χάνουμε την μπάλα, γιατί κά-
ποιος μπορεί να το κάνει για πέντε λεπτά δημοσιό-
τητας. Δεν ακυρώνω κανέναν, αλλά δεν γίνεται να
τον κυνηγήσω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, είναι
ανθρωποφαγικό».
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Σκάνδαλα δίχως 
τέλος στο θέατρο 

• Η Δροσούλα παντρεύεται! Η Δανάη
Μιχαλάκη και ο σύντροφός της Γιώρ-
γος Παπαγεωργίου (γιος της Φιλαρέ-
της Κομνηνού) θα παντρευτούν στη
Σύρο την ημέρα των γενεθλίων της
μέλλουσας νύφης στις 7 Αυγούστου,
όπως ανέφερε η «Real».

• Μπαμπάς θα γίνει ο Άκης Πετρετζίκης.
Ο δημοφιλής σεφ και η αγαπημένη του
Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ, νοσοκόμα
στο επάγγελμα, περιμένουν το πρώτο
τους παιδάκι. Το φύλο του μωρού το έμα-
θαν πρόσφατα και είναι αγοράκι.

• Η Βάνα Μπάρμπα αποκάλυψε ει-
δύλλιο με τον Απόστολο Γκλέτσο, το
οποίο δεν γνώριζε κανείς: «Ήταν κάτι
πολύ φευγαλέο, γιατί ήμασταν πολύ
εκρηκτικοί, θα σκοτωνόμασταν. Η
πρώτη μας γνωριμία στο “Μπράβο”
(σ.σ.: το σόου της Ρούλας Κορομηλά)
ήταν ερωτική. Είχαμε σχέση δύο
εβδομάδων».

• Ανάποδες πήρε η Άννα Χατζησοφιά
όταν ανακάλυψε ότι ο ΑΝΤ1 έκοψε σκη-
νές από επεισόδιο της σειράς «Το καφέ
της Χαράς» χωρίς να ενημερώσει την
ίδια και τον Χάρη Ρώμα, οι οποίοι υπο-
γράφουν το σενάριο. «Γιατί “ξαφρίστη-
καν” χθες οι σκηνές Βάλιας - Ιάσονα; Για
να μη σοκαριστεί το κοινό από την ωμό-
τητα της σεξουαλικής παρενόχλησης;
Στις μέρες μας, που γίνεται ο κακός χα-
μούλης;», έγραψε στο Facebook η δημι-
ουργός.

• Εναλλάξ οι απουσίες στη «Φωλιά
των Κου Κου». Με την επιστροφή της
Κατερίνας Καραβάτου στην εκπομπή,
η οποία έλειπε αρκετές μέρες λόγω
προβλημάτων υγείας, ήρθε η σειρά
του Κρατερού Κατσούλη, ο οποίος εί-
ναι απών για προληπτικούς λόγους
μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων στην
παραγωγή του «YFSF», στην οποία
συμμετέχει.
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Άγνωστες στιγμές
του γάμου της 
αποκάλυψε η Μελέτη

Το μήνυμα αγάπης της Demy

Η τραγουδίστρια Demy με ένα δημόσιο τρυ-
φερό μήνυμα αγάπης για τις μέρες της καραν-
τίνας ζήτησε την κατανόηση όλων μας: «Όλοι
περνάμε τόσα πολλά ειδικά τον τελευταίο
χρόνο. Κάποιοι έχουν χάσει τις δουλειές
τους, δικούς τους ανθρώπους, τις συνήθειές
τους. Κάποιοι είναι πιο μόνοι από ποτέ. Η ανα-
σφάλεια και τα ψυχικά νοσήματα είναι σε επί-
πεδα ρεκόρ. Σας παρακαλώ να είστε ευγενι-
κοί. Ένα χαμόγελο, μια καλή́ πράξη στον δρό-
μο μπορούν να φτιάξουν τη μέρα - τη βδομάδα
κάποιου!».

Δύο οι γάμοι στο Διαφάνι

Ο αξιαγάπητος ιερέας στο Διαφάνι τρέχει και
δεν φτάνει με τους γάμους του χωριού. Ο πρω-
ταγωνιστής της σειράς «Άγριες μέλισσες» Κω-
στής Σαββιδάκης πόζαρε στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Instagram φορώντας ράσα και
πετραχήλι λίγο πριν από την έναρξη των γυρι-
σμάτων για τις δύο γαμήλιες τελετές που θα αλ-
λάξουν τον ρου της δραματικής τηλεοπτικής
ιστορίας. Πρόσφατα ο ηθοποιός συμμετείχε στη
μεγάλη καμπάνια της «Αρωγής», του μη κερδο-
σκοπικού συλλόγου Συμπαράσταση, σε άτομα με
εθισμό στις ουσίες, τον τζόγο και το αλκοόλ. 

Στα χιόνια η Καλομοίρα
Η γλυκιά μαμά, ο σύζυγός της Γιώργος Μπούσαλης και τα τρία τους
παιδιά Νίκος, Δημήτρης και Αναστασία ταξίδεψαν στο Κολοράντο για
να απολαύσουν μοναδικές στιγμές στο χιονοδρομικό κέντρο του Βέιλ
στο Ινγκλ Κάντρι. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφία στα προ-
σωπικά της social media, φορώντας πολύ ζεστά ρούχα, ειδικό εξοπλι-
σμό και, φυσικά, πέδιλα για το αγαπημένο σπορ.

Κορίτσι-λάστιχο, η Βίκυ Χα-
τζηβασιλείου. Η γνωστή πα-
ρουσιάστρια γυμνάζεται κα-
θημερινά προκειμένου να
διατηρήσει την αδύνατη σι-
λουέτα της και για του λόγου
του αληθές πόζαρε στο Insta-
gram σε κατακόρυφη στάση.
Η Θεσσαλονικιά δημοσιογρά-
φος ξεκίνησε πριν από λίγες
μέρες την παράδοση διαδι-
κτυακών σεμιναρίων με θέμα
τα επτά ενζυματικά μυστικά
που μπορούν να αλλάξουν τη
ζωή μας. «Αφού αναγκαστικά
θα είμαστε σπίτι, τουλάχιστον
ας μάθουμε χρήσιμα πράγμα-
τα», σχολίασε.

Καλοκαίριασε απότομα 
Με μια καυτή πόζα η Λάουρα Νάργες
αναστάτωσε τους followers της. Οι Αλ-
κυονίδες μέρες, ο λαμπερός ήλιος και οι
ανεβασμένες θερμοκρασίες «μύρισαν»
καλοκαιράκι και η παρουσιάστρια ανα-
πόλησε τα καλοκαίρια, τις βουτιές και
τις ανέμελες στιγμές, ανεβάζοντας φω-
τογραφία-φωτιά με πολύχρωμο σέξι
ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ. «Θέ-
λω το καλοκαίρι και την ελευθερία μου
πίσω», έγραψε στη λεζάντα. 

Κορμί... λαμπάδα

Φ
ωτογραφία-ντοκουμέντο από τον γάμο της Ελεονώρας Με-
λέτη με τον Θοδωρή Μαροσούλη. Αν και ο γάμος του ζευ-
γαριού έγινε στις 28 Δεκεμβρίου του 2019, η παρουσιά-

στρια δημοσίευσε αυτό το ενσταντανέ αρκετό καιρό αργότερα. «Μια
καθημερινή (Πέμπτη) με λίγους καλούς φίλους και συγγενείς, 13.28
ακριβώς, με τον δήμαρχο Εκάλης (φανταστικός) να δίνει ρεσιτάλ. H
όλη διαδικασία κράτησε λίγα λεπτά και αμέσως μετά φύγαμε τσακ
μπαμ, άλλοι για τις δουλειές τους και εμείς για κάτι ραντεβού που
είχαμε εκείνο το μεσημέρι για επαγγελματικούς λόγους. Ναι, πήγα
στα ραντεβού με... το “νυφικό”. Ούτε φαγητά ούτε γλέντια! Γύρω στις
5, που ξεμπερδέψαμε από τις δουλειές μας, το γιορτάσαμε τρώγον-
τας burger οι δυο μας, ενώ το πρώτο μας βράδυ ως παντρεμένοι το
περάσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα σε ιδιωτική κλινική κάνοντας εξετά-
σεις στον @psycho_25 (Θοδωρή), που είχε συμπτώματα πνευμο-
νίας», εξομολογήθηκε.
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Μ
πορεί ο Ιανουάριος και ο Φεβρουά-
ριος να είχαν σχετικά καλό μέσο όρο
θερμοκρασίας μέχρι σήμερα, σε σχέ-
ση με την εποχή, αλλά ένα μεγάλο μέ-

ρος του χειμώνα βρίσκεται μπροστά μας. Αυτήν
την εποχή λοιπόν, με το έντονο κρύο, είναι γεγονός
ότι επηρεάζεται πολύ το δέρμα μας. Ειδικά όσοι
υποφέρουν από κάποιες παθήσεις, όπως έκζεμα ή
ψωρίαση, θα πρέπει να δείχνουν ακόμα μεγαλύτε-
ρη φροντίδα και υπομονή. Ακόμα και σε εκείνους,
όμως, που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το δέρ-
μα τους, το κρύο είναι πιθανό να γίνει η αιτία εμφά-
νισης κάποιας πάθησης ή αλλεργικής αντίδρασης.

«Μία από τις πρωταρχικές λειτουργίες του δέρ-
ματος είναι η θερμορύθμιση. Η έκθεση στο κρύο
προκαλεί δερματική αγγειοσυστολή, που οδηγεί
σε μετατόπιση του αίματος στο εν τω βάθει φλεβι-
κό σύστημα, προκειμένου να προστατευτούν τα
ζωτικά όργανα.  Αυτός, όμως, ο τρόπος προστα-
σίας του οργανισμού έχει συνέπειες στο δέρμα.
Αυτές μπορεί να είναι η ανάπτυξη παθήσεων, με
χαρακτηριστικότερη τα κρυοπαγήματα, καθώς και
μη φυσιολογικών αντιδράσεων στο κρύο, όπως οι
χιονίστρες», μας εξηγεί ο δερματολόγος - αφροδι-
σιολόγος δρ Χρήστος Στάμου. 

Και συνεχίζει: «Στις μη φυσιολογικές αντιδρά-
σεις στο κρύο περιλαμβάνονται: Η κνίδωση εκ ψύ-
χους, η οποία εκδηλώνεται με καντήλες (πομ-
φούς) σε σημεία που εκτίθενται στον κρύο αέρα,
έρχονται σε επαφή με κρύο νερό ή αντικείμενο,
μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορεί, επίσης, να εμφανι-
στούν συστηματικά συμπτώματα, όπως γενικευμέ-

νη κνίδωση, αγγειοοίδημα ή ακόμη και συγκοπή
και θάνατος. Πρόκειται για μια από τις πιο επικίν-
δυνες μορφές κνίδωσης, ειδικά όταν εκδηλώνεται
κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου σε παγωμένο
νερό. Οίδημα του στόματος και του οισοφάγου
μπορεί να προκύψει μετά την πρόσληψη κρύου νε-
ρού ή τροφής. Οι χιονίστρες είναι εντοπισμένες
φλεγμονώδεις βλάβες, οι οποίες εμφανίζονται
συνήθως το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώ-
να, ιδιαίτερα σε υγρά, κρύα κλίματα, όπου η υψηλή
υγρασία αυξάνει την αγωγιμότητα του αέρα. Εμ-
φανίζονται συνηθέστερα στα ακροδάχτυλα, τα
οποία γίνονται κόκκινα και προκαλούν κνησμό. Ως
ακροκυάνωση αναφέρεται μια επίμονη μπλε ή

κυανή απόχρωση του δέρματος, κυρίως των απώ-
τερων τμημάτων των άκρων και σπανιότερα του
προσώπου, λόγω της μειωμένης οξυαιμοσφαιρί-
νης. Στην ερυθροκυάνωση το δέρμα αποκτά μια
ερυθρή ή κυανή χρώση, με παρουσία οιδήματος,
κνησμού και καύσου, σε περιοχές με παχύ στρώμα
υποκείμενου υποδόριου λίπους. Τα πόδια και οι
μηροί των έφηβων κοριτσιών και των μεσήλικων
γυναικών, οι μηροί και οι γλουτοί των προεφηβι-
κών παχύσαρκων αγοριών και περιστασιακά οι
βραχίονες των βρεφών είναι τα σημεία όπου εμ-
φανίζεται συνήθως. Η εκδήλωση της υπολιποδερ-
ματίτιδας εκ κρύου συνίσταται σε κόκκινα και ερυ-
θρά οζίδια και πλάκες που εμφανίζονται 1-2 ημέ-
ρες μετά την έκθεση στο κρύο και υποχωρούν εν-
τός δύο εβδομάδων. Τα παιδιά συνήθως έχουν
προδιάθεση, πιθανώς λόγω της υψηλότερης συγ-
κέντρωσης κορεσμένων λιπαρών οξέων στο υπο-
δόριο λίπος τους».
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Tα... καμπανάκια στο δέρμα

kpapakosto@yahoo.gr

Η έκθεση στο κρύο προκαλεί 
δερματική αγγειοσυστολή, που 
οδηγεί σε μετατόπιση του αίματος
στο εν τω βάθει φλεβικό σύστημα,
προκειμένου να προστατευτούν 
ζωτικά όργανα, προκαλώντας, 
όμως, προβλήματa…

Προσοχή… 
κρυοπαγήματα! 
Η μειωμένη ροή αίματος σε εκτιθέμενους
ιστούς, όπως η μύτη, οι λοβοί των αυτιών και τα
δάχτυλα, εξαιτίας της παρατεταμένης έκθεσης
σε θερμοκρασίες κάτω των 0 βαθμών Κελσίου,
μπορεί να οδηγήσει σε κρυοπαγήματα. Αιτία εί-
ναι ότι οι ιστοί αυτοί δεν λαμβάνουν επαρκείς
ποσότητες οξυγονωμένου αίματος και κατα-
στρέφονται. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από τον
βαθμό του κρυοπαγήματος και εκτείνονται από
πόνο και κνησμό έως απώλεια της λειτουργικό-
τητας του σημείου που έχει επηρεαστεί. 

Δρ Χρήστος Στάμου, 
δερματολόγος - 
αφροδισιολόγος 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Προσοχή: Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η
πώληση βοτάνων και συμπληρωμάτων δεν
ρυθμίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας με τον ίδιο τρόπο που γίνεται για τα
φάρμακα. Οι κατασκευαστές συμπληρωμά-
των δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι το προ-
ϊόν τους είναι ωφέλιμο. Η δόση που επισημαί-
νεται στη φιάλη μπορεί επίσης να είναι ανα-
κριβής. Τα βότανα και τα συμπληρώματα πρέ-
πει να αγοράζονται από έναν αξιόπιστο κατα-
σκευαστή. Να συμβουλεύεστε και τον γιατρό
σας.

Οι υπερβολικές πιέσεις στη ζωή μπορεί να
οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας, τα οποία
δεν συνδέονται πάντα εμφανώς με την έντα-
ση.

Συμπτώματα-κλειδιά: Αδυναμία χαλάρω-
σης, συναισθηματική αστάθεια, τάση για κλά-
μα ή νευρικότητα χωρίς προφανή λόγο, πονο-
κέφαλο και υπνηλία.

Ανεμώνη (Ανεμώνη η πουλσατίλλη): Τονω-
τικό των νεύρων και αναλγητικό με καταπλη-
κτική δράση χρήσιμη για τη νευρική ένταση
και τα σεξουαλικά προβλήματα.

Χρήση: Πάρτε μέχρι 1 ml βάμμα 3 φορές
την ημέρα ή φτιάξτε έγχυμα με 500g σε 500
ml νερό. Μπορεί να συνδυαστεί με πισκίδια
και/ή παθανθές για καταστάσεις υπερδιέγερ-
σης. 

Προσοχή: Χρησιμοποιήστε μόνο το αποξη-
ραμένο φυτό.

Σκουτελλάρια: Χαλαρώνει και αποκαθιστά

το κεντρικό νευρικό σύστημα, ωφέλιμη για
την εξασθένηση των νεύρων. 

Χρήση: Πάρτε το έγχυμα ή το βάμμα, ή πάρ-
τε κάψουλες με βότανο σε σκόνη. Χρησιμο-
ποιήστε τη μόνη της ή συνδυάστε τη με πισκί-
δια, λεβάντα και μελισσόχορτο για να αυξήσε-
τε την ηρεμιστική κατασταλτική δράση.

Μπετόνικα: Κατασταλτικό και ηρεμιστικό
για το νευρικό σύστημα, ωφέλιμη για την  εξα-
σθένηση των νεύρων, τις φοβίες και την
εξάντληση.

Χρήση: Πάρτε το έγχυμα ή το βάμμα, ή πάρ-
τε κάψουλες με βότανο σε σκόνη.

Χρησιμοποιείται μόνη της ή συνδυάζεται με
χαμομήλι, σταυροβότανο, σκουτελλάρια ή λε-
βάντα για να ενισχυθεί η ηρεμιστική, κατα-
σταλτική δράση.

Προσοχή: Οι μεγάλες δόσεις μπορεί να
προκαλέσουν εμετό. Αποφύγετε τις υψηλές
δόσεις στην εγκυμοσύνη.

Φλαμουριά: Μειώνει τη νευρική ένταση και
βοηθά στην πρόληψη της αθηροσκλήρωσης.

Χρήση: Προσθέστε μελισσόχορτο και χα-
μομήλι στο έγχυμα για ένα γενικά χαλαρωτικό
ρόφημα.

Σταυροβότανο: Χαλαρωτική νευρίνη με το-
νωτική επίδραση στο ήπαρ.

Χρήση: Πάρτε το έγχυμα ή το βάμμα. Χρησι-
μοποιήστε το μόνο του ή συνδυάστε με μπετό-
νικα, φλαμουριά, χαμομήλι ή gotu cola για να
ενισχύσετε την κατασταλτική δράση.

Προσοχή: Αποφύγετέ το στην εγκυμοσύνη.

Πώς αντιμετωπίζονται με
βότανα το άγχος και η ένταση

Κριός
(21/3-20/4)
Πιθανώς εργάζεστε τώρα σε
πράγματα που δεν θέλετε να γνω-
στοποιήσετε και έχετε δίκιο. Μπο-
ρεί να υπάρχει ένα μαραθώνιος
συνομιλιών σε επαγγελματικό
επίπεδο, αν εργάζεστε με ΜΜΕ,
τεχνολογίες και μεγάλες επιχει-
ρήσεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η καριέρα, είτε το θέλετε είτε όχι,
είναι η προτεραιότητά σας, οι πλα-
νήτες επηρεάζουν με τον τρόπο
τους τα επαγγελματικά σας θέματα
και κυρίως ο Κρόνος. Φροντίστε να
φαίνεστε και να είστε υπεύθυνοι! 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Με τον ανάδρομο Ερμή, χρειάζε-
στε επειγόντως δημιουργία και
αλλαγή στον τρόπο που επικοινω-
νείτε. Ίσως σας απασχολήσει μια
αλλαγή στα δεδομένα της καριέ-
ρας σας, αλλά τα πράγματα θα πά-
νε καλά. Φροντίστε την υγεία σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οικονομικές διεκδικήσεις δεν
έχουν καλή έκβαση. Φροντίστε τη
φυσική σας κατάσταση. Υπάρχει
ένταση, κυρίως σε ψυχολογικό
επίπεδο, και εξελίξεις που συμ-
βαίνουν μάλλον παρασκηνιακά ή
κρυφά από ύπουλα άτομα.  

Λέων
(23/7-22/8)
Θέματα σχέσεων σας απασχολούν
έντονα. Με τον Άρη σε δύσκολη
γωνία σας, αποφύγετε καβγάδες
με συνεργάτες, ιδίως αυτούς που
σας είναι χρήσιμοι. Γίνετε πιο απο-
φασιστικοί αλλά και πιο διαλλα-
κτικοί για να λύσετε παρεξηγή-
σεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο ανάδρομος Ερμής περιορίζει
τη γενικότερη εύνοια σε ό,τι
αφορά το χρήμα. Ο Άρης σάς χα-
ρίζει καλή φόρμα, αλλά φέρνει
δυσκολία σε σπουδές, σεμινά-
ρια, μαθήματα και στις σχέσεις
με τα οικεία σας πρόσωπα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η περίοδος σας ευνοεί, αφού θα
έχετε σίγουρα πιο ανεβασμένο
προφίλ και νίκες ενάντια στους
ανταγωνιστές σας. Ερωτικά, θα
περνάτε πιο ευχάριστα αλλά και
πιο παραγωγικά με το ταίρι σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι μέρες σάς πιέζουν αρκετά να
αναλάβετε δράση παντού, τόσο
στον χώρο της δουλειάς όσο και
στην οικογενειακή σας ζωή. Ση-
μαντική καμπή και για την επαγ-
γελματική σας ζωή, καθώς μπο-
ρεί να αποκαταστήσει ισορρο-
πίες. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε σε φρενήρεις ρυθμούς, προ-
κειμένου να προλάβετε τις επαγ-
γελματικές και τις υπόλοιπες υπο-
χρεώσεις σας. Τουλάχιστον, δεν
αμφιβάλλετε για τις ικανότητές
σας, ενώ οι πλανήτες να συναι-
νούν στην επιτυχία σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πλέον έχετε κάποιες βοήθειες ή
υποστήριξη από το περιβάλλον
των φίλων σας. Η περίοδος θα
σας δώσει χαρά και ευκαιρίες
επικοινωνίας. Εκμεταλλευτείτε
τη για να ξεδώσετε και να βρεθεί-
τε με αγαπημένους.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Δύσκολες οι σχέσεις με συνερ-
γάτες, από τους οποίους ίσως
έχετε αρνητικά νέα. Ο Άρης
μπορεί να περιπλέξει τις κατα-
στάσεις στα οικογενειακά, γι’
αυτό φροντίστε να βρείτε λύ-
σεις. Αποφύγετε σκληρές δίαι-
τες ή αισθητικές επεμβάσεις. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Πρέπει να εκτονωθείτε λιγάκι,
ώστε με φορτισμένες μπατα-
ρίες και πιο ξεκούραστοι να αν-
τεπεξέλθετε στις επαγγελματι-
κές σας υποχρεώσεις, που κά-
θε μέρα αυξάνονται! Πρέπει να
«στρώσετε τα πράγματα» στην
υγεία και την ψυχολογία σας.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Στις μέρες μας, η χρήση συμπληρωματικών θεραπειών 
είναι πολύ δημοφιλής, καθώς όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι αρχίζουν να αναζητούν πιο φυσικές θεραπείες 
για να διαχειριστούν την υγεία τους. Η έρευνα υπόσχεται 
ότι ορισμένα συμπληρώματα στη θεραπεία της ήπιας έως 
μέτριας κατάθλιψης είναι εφικτά. Αυτό ισχύει για πολλές 
διαταραχές της διάθεσης καθώς και για το άγχος
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Η
παρουσία του πρωθυπουργού στο
γεύμα που ο βουλευτής διοργάνωσε
στο σπίτι του στην Ικαρία είτε ως γκά-

φα (επικοινωνιακό ολίσθημα ή όπως αλλιώς
το ονομάσετε) είτε ως «επίδειξη αλαζονείας»,
όπως υποστηρίζει ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ,
ήταν λάθος. Και ως λάθος έπρεπε από την
πρώτη στιγμή να αντιμετωπιστεί. Με τη δίχως
αστερίσκους παραδοχή του. Και με την ανάλη-
ψη της ευθύνης όσων και εφόσον ενεπλάκη-
σαν. Παραγόντων της πολιτικής ή της επικοι-
νωνίας.

Τα «ναι μεν αλλά» και οι προσπάθειες είτε
υποβάθμισης είτε αποσιώπησης του περιστα-
τικού ουδένα ωφέλησαν. Όχι μόνο επειδή
στην εποχή μας ουδέν κρυπτόν από το Διαδί-
κτυο. Ούτε επειδή τα social media στο εσωτε-
ρικό και ο «Guardian» ή το Politico στο εξωτε-
ρικό δεν μετρούν τα λόγια τους. Αλλά επειδή
αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε εδώ που
έφτασε, αυτό συνέβη γιατί από την πρώτη
στιγμή είπε τα πράγματα με το όνομά τους.
Πρόκειται για τον πρώτο, μεταξύ των άλλων,
λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση, έπειτα από
ενάμιση χρόνο αντιμετώπισης προβλημάτων
και μόνο προβλημάτων, σημειώνει στον πίνα-
κα της εκλογικής προτίμησης υψηλότερα
σκορ του εκλογικού αποτελέσματος. Η όποια
αλλαγή ύφους, η οποιαδήποτε απόπειρα αλ-
λαγής της εικόνας του πρωθυπουργού μόνο
προβλήματα θα της προκαλέσουν.

Η πρακτική που ακολουθήθηκε έδωσε στον
ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία να βγει στο ξέφωτο με
μια κοινοβουλευτική ερώτηση του Αλέξη Τσί-

πρα, η οποία είναι σαφές ότι επιδιώκει να φέ-
ρει πρωθυπουργό και κυβέρνηση σε σύγ-
κρουση με το κοινό αίσθημα. Όλα για την επι-
κοινωνία - θα πείτε. Ναι, αλλά και μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία ώστε το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης να βγει από την εσωστρέ-
φεια στην οποία το έχουν βυθίσει η αναμέτρη-
ση των τάσεων και, ως εκ τούτου, η αδυναμία
του να συνθέσει πολιτικές.

Όμως, το «γεύμα στην Ικαρία» δεν ήταν η
μοναδική κυβερνητική γκέλα του Σαββατοκύ-
ριακου. Είχε προηγηθεί το αλαλούμ της αυ-
στηροποίησης των μέτρων για την πανδημία,
με αποκορύφωμα το «μπρος πίσω» για το take
away, όπως το εξειδίκευσε ο υπουργός Ανά-
πτυξης για να ανακρούσει πρύμναν αμέσως
μετά. Τουλάχιστον, όμως, αυτός παραδέχτηκε
το λάθος.

Το κακό τρίτωσε με τη ραδιοφωνική συνέν-
τευξη της υπουργού Πολιτισμού. Ομολογώ
πως ακόμα και τώρα δεν κατάλαβα τι ήθελε να
κάνει η Λίνα Μενδώνη. Να εξηγήσει τους λό-

γους της παραίτησης του καλλιτεχνικού διευ-
θυντή του Εθνικού Θεάτρου μετά τα όσα είδαν
το φως της δημοσιότητας; Να βεβαιώσει ότι
δεν τον απέπεμψε, αλλά επρόκειτο για δική
του πρωτοβουλία; Να τον καλύψει, καθώς ου-
δεμία καταγγελία είχε γίνει ενώπιον δικαστι-
κής Αρχής; Να αποστασιοποιηθεί σε περίπτω-
ση που ακολουθήσει τσουνάμι αποκαλύψεων;
Άγνωστο. Πάντως, η απόφαση της κρατικής
τηλεόρασης να διακόψει χωρίς δεύτερη κου-
βέντα τη συνεργασία με τον πρωταγωνιστή τη-
λεοπτικής σειράς της, για τον οποίο επίσης
υπήρξαν καταγγελίες, μάλλον δείχνει πως
στην κυβέρνηση αντιμετωπίζουν τη δύσοσμη
υπόθεση των κακοποιήσεων στα παρασκήνια
του ελληνικού θεάτρου με δύο (διαφορετικά)
μέτρα.

Τ
α περιστατικά, άσχετα φαινομενικά με-
ταξύ τους, εκτός από τον θυμό που προ-
καλούν στην κοινωνία, έχουν μια ακόμα

κοινή βάση. Την απουσία εποπτείας και συν-
τονισμού. Την απουσία προετοιμασίας και επι-
κοινωνίας. Δεν ξέρω τι συνέβη και το «επιτε-
λικό κράτος» δείχνει πως έχει απολέσει πολ-
λά από τα θετικά στοιχεία που διέκριναν τη
λειτουργία του. Δικό του πρόβλημα ο εντοπι-
σμός των προβλημάτων και η θεραπεία τους.
Αν, όμως, πρόκειται για τον εφησυχασμό που
δημιουργεί η πεποίθηση ότι «αντιπολίτευση
δεν υπάρχει», ας συνέλθουν. Αφενός επειδή
θα υπάρξει. Την επιβάλλουν οι κανόνες της
δημοκρατίας. Αφετέρου επειδή η κοινωνία
βλέπει. Σημειώνει και κάποια στιγμή κρίνει.
Όχι μόνο μέσα από τα social media. 

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Το πολιτικό και επικοινωνιακό 
τριήμερο των κυβερνητικών 
παθών δείχνει ότι το «επιτελικό
κράτος» έχει απολέσει πολλά 
από τα θετικά στοιχεία που 
διέκριναν τη λειτουργία του...

Χαμένοι (μόνο) στη μετάφραση;


